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Du som söker ska ha:
• Erfarenhet att leda
• Lätt för att kommunicera och god förmåga att uttrycka 

dig i tal och skrift, både på svenska och engelska 
• God kännedom om SWEA och våra stadgar

Respektive regional valberedning kommer att skicka ut 
mera information till alla avdelningar inom kort och an-
sökan ska vara dem tillhanda senast 
den 15 november 2019.

För ev. frågor kontakta SWEA Internationals  
valberedning på valberedning@swea.org

Vill du bli en av våra sju regionordförande? 

En roll som innebär att du som ordförande i region-
styrelsen också blir en av SWEA Internationals 
styrelseledamöter. För uppdraget måste du ha varit 
avdelningsorförande i minst ett år och deltagit i minst 
ett regionmöte. Du ska deltaga i SWEA Internationals 
styrelsemöten en till två gånger per månad och 
dessutom organisera regionstyrelsens möten och arbete. 
Du ska också närvara vid regionmötet, internationella 
årsmötet, världsmötet och Sverigemiddagen.

SWEAs sju regioner söker  
Ordförande  

för perioden 1 maj 2020 - 30 april 2022
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Christina Hallmert,

Ordförande,

SWEA International

GRATTIS TILL SWEA 40 ÅR!

Helgen för det gemensamma 40-årsfi randet 

har just passerat och jag är helt betagen av 

den otroliga respons SWEAs födelsedag har 

fått från avdelningar runt hela jorden.

Man har planerat och arrangerat det ena 

kalaset efter det andra, varje avdelning 

efter tycke och smak. Vita kläder och 

svenska fl aggor har gått som en röd tråd 

genom det globala fi randet. 

Bilder, fi lmer och hyllningssånger vittnar 

om respekt, vänskap och samhörighet över 

gränserna, mellan kvinnor från hela jorden 

med olika ålder och bakgrund. 

ORDFÖRANDE

Kära Sweor,

Resultatet är inte bara en slagkraftig 

kampanj för SWEAs kommunikation, 

utan säger så mycket mer. Sweorna har 

med stolthet velat visa upp hur mycket 

glädje och engagemang som fi nns än idag, 

fyrtio år efter det att Agneta grundade den 

första SWEA-avdelningen i Los Angeles.

Den omsorg och det välkomnande en 

Swea möter i sitt nya hemland tack vare 

SWEA är något helt unikt.

Vi som är bofasta i ett och samma land 

sedan länge tänker kanske inte på det. 

Men prova att fl ytta till andra sidan jorden, 

utan vänner och med tusen frågor! Då är 

SWEA många gånger helt avgörande för 

att komma in i vardagen och börja trivas i 

sitt nya hemland.

Detsamma gäller förstås om man fl yttar 

tillbaka till Sverige efter lång tid utanför 

Sveriges gränser.

Så hatten av för er!! Ni nästan 7000 tjejer/

kvinnor/damer utspridda runt jorden! Jag 

är imponerad och kan inte vara annat än 

väldigt stolt över våra medlemmar som har 

uttryckt sin tacksamhet på detta vis.

Naturligtvis fortsätter vårt 40-årsfi rande hela 

året. Både lokalt, globalt och på internet. 

Fototävlingen och ”Mitt bästa SWEA-

minne” är exempel på två digitala kampanjer 

som pågår under året. Vid Sverigemiddagen i 

Stockholm 8 - 10 augusti fortsätter festlig-

heterna, för att avslutas i Dubai 14 - 16 novem-

ber i år.

Hur kommer då SWEA att se ut i framtiden?
Med ett stärkt och förtydligat ”varumärke”, 

där våra syften är klockrena, upplevs 

SWEA som en modern och tydlig orga-

nisation, vars värdeord man lätt kan förstå 

och dela.

SWEA lever med tiden och måste fortsätta 

ta del av den utveckling som ligger fram-

för oss.

Det kan vi tack vare detta göra utan att 

vara rädda för att förlora vår identitet.

Jag tror att SWEA går ljusa tider till mötes, 

där fl er och fl er vill vara en del av vår härliga, 

globala gemenskap och bidra till en positiv 

marknadsföring av Sverige genom alla våra 

donationer, stipendier och program.

Varma hälsningar,

Stort TACK till…

Vår sponsor 

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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Vid SWEA Internationals årsmöte i Bangkok i slutet 

av mars utsågs Greta till Årets Svenska Kvinna 2019. 

Hon tilldelas utmärkelsen för sitt engagemang som 

klimat- och miljöaktivist.

Det som började som en skolstrejk utanför Riks-

dagshuset 2018 ledde bl.a. till FN:s klimattoppmöte 

i Katowice och World Economic Forum i Davos. 

Greta representerar den yngre generationen som inte 

längre accepterar status quo, utan handlar i stället 

för att titta på. Genom sin fasta ståndpunkt har hon 

inspirerat människor i hela världen att agera för en 

förändring här och nu.

SWEA International som global organisation vill 

genom utmärkelsen uppmärksamma Greta för hennes 

modiga insatser som opinionsbildare i miljöfrågan 

internationellt.

Det är alltså för sin roll som opinionsbildare som 

SWEA Internationals styrelse valt Greta till årets 

ÅSKa. Greta Thunberg har verkligen satt Sverige på 

kartan och fått världen att stanna upp och tänka efter. 

Som global, Sverigefrämjande organisation håller vi 

oss ifrån politiska och samhällskritiska frågor och ser 

i stället till hur långt Greta lyckats göra sin röst hörd.

T E X T  S A M M A N S T Ä L L D  A V : 

C H R I S T I N A  M O L I T E U S ,  N E W  Y O R K  O C H 

K E R S T I N  D A H L ,  S I N G A P O R E / J A K A R T A

Anette Rydén och Lena Nilsson i djupt samtal 

under middagen på Stadshotellet.

ÅRETS SVENSKA KVINNA

Greta
THUNBERG

Namnet Greta Thunberg 
kan omöjligen ha undgått 
någon under det här året. 
Denna mycket unga, bestämda 
kvinna och miljöaktivist har 
satt krav på världens politiker 
och makthavare med sitt 
engagemang för miljön och 
klimatet.

Hon har fått otroligt många 
utmärkelser, både i Sverige 
och utomlands, och till och 
med nominerats till Nobels 
Fredspris. Bland utmärkelserna 
fi nns en som ligger oss 
Sweor varmt om hjärtat – 
Utmärkelsen Årets Svenska 
Kvinna.
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När Sweor från alla världens hörn träff as råder som vanligt en 

glad och lättsam stämning. Man pratar, skrattar och kramas 

och det är lätt att glömma själva anledningen till varför alla 

är på plats. Till slut slår internationella ordföranden Christina 

Hallmert klubban i bordet och årsmötet kan börja.

 

EN VÄRDEFULL STRÅKE
Den lovande cellisten Daniel Thorell fi ck Sigrid Paskells 

Stipendium inom Scenkonsterna, som i år går till en musiker. 

Detta stipendium alternerar mellan fyra olika discipliner – 

sång, dans, teater och musik. Daniel hade i december fått en 

indikation på att han borde söka stipendiet, men blev både 

glad och överraskad när det tillkännagavs.

- Jag är så otroligt tacksam, utbrast han till mig i telefon och 

jag var tvungen att förklara att det inte var mitt beslut, fast det 

var frestande att ta åt sig äran.

Daniel Thorell tar till våren sin kandidatexamen vid Kungliga 

Musikhögskolan och fortsätter till hösten på en diplomutbildning 

vid Norges Musikhøgskule, där han var en av två nyintagna 

studenter i år. I normala fall tar de bara in sökanden med 

magisterexamen, men vår stipendiats mogna framförande 

och starka scennärvaro gjorde att han fi ck hoppa över det 

stadiet.

I sommar tävlar han i 54th International Instrumental 

Competition Markneukirchen för solister, men han hoppas 

hinna resa till Paris först och leta efter en ny stråke. Han har 

sparat länge till en stråke, och SWEAs stipendiepengar kommer 

att göra det möjligt för honom att köpa en.

- Det fi nns bra ställen att leta stråkar på i Paris, berättar han, 

och jag behöver en som matchar min cello, som jag får låna 

från Järnåkersfonden. Det är en Bodio från 1848 och man 

kan inte spela med vilken stråke som helst på ett så gammalt 

instrument.

En resa med 
SWEAS STIPENDIATER

På SWEA Internationals årsmöte i Bangkok utsågs som vanligt tre 
stipendiater som vardera får 10.000 USD till sina respektive projekt. 

Konferensrummet på fi na hotell Novotel Ploenchit mitt i Bangkok 
i Thailand höll en behaglig temperatur när styrelsen och deltagande 
Sweor utifrån anslöt till mötet denna lördagsförmiddag kl 10. Svalkan 
inomhus kändes betydligt skönare än den asiatiska hettan utanför.

T E X T :  H E L E N  R E N N I E - S M I T H ,  L O N D O N

Daniel Thorells scennärvaro och musikaliska mognad var grunden till 

att han fi ck Paskells stipendium.

ÅRETS STIPENDIATER



EN ÖVERNATURLIG REALISM
I Paris hittar vi också årets litteraturstipendiat, 

Maria Hansson-de Laage de Meux. Hon kom till Paris 

för att plugga vidare direkt efter studenten och blev kvar. 

Efter en sväng ut i näringslivet längtade hon tillbaka till 

Sorbonne och fi ck chansen att forska vid Université Paris-

Sorbonne, Etudes germaniques et nordiques.

- Jag har varit intresserad av det övernaturliga sedan jag var 

liten, förklarar Maria, så jag ville gärna studera förekomsten 

av väsen i realistisk litteratur genom tiderna. Det visade 

sig vara ett alltför stort ämne för en doktorsavhandling, så 

min handledare föreslog att jag skulle koncentrera mig på 

1880-talet.

- Nu associeras svensk 1880-talslitteratur främst med 

August Strindberg, men i samtiden var fl era kvinnliga för-

fattare mycket mer populära, fortsätter hon.

Man var emellertid försiktig med att framföra direkt 

samhällskritik, speciellt ur ett kvinnligt perspektiv. 

Hanssons teori är att övernaturliga väsen kan ha använts 

som ett verktyg för att åskådliggöra strukturer i samhället. 

Genom att studera verk av Anne Charlotte Leffl  er, Viktoria 

Benedictsson och Selma Lagerlöf avser Maria Hansson att 

etablera sin teori. 

Vid sidan av forskningen undervisar Maria i svenska både 

på Sorbonne och på Svenska Kulturhuset i Paris. SWEAs 

stipendium bidrar till att det blir lättare för henne att 

koncentrera sig på att slutföra sin avhandling.

EN STUDIE I TILLHÖRIGHET
Vi reser vidare från Paris till Montpellier, där Somita Sabeti 

ska lägga fram sin magisteruppsats till sommaren. Somita 

är årets mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipen-

dium för studier av interkulturella relationer.

Hennes forskningsprogram är en del av ”Master MIM Crossing 

the Mediterranean –Towards Investment and Integration”, 

vilket är ett initiativ från Erasmus Mundus och fokuserar 

på migrationsströmmarna kring Medelhavet. Tidigare har 

studierna tagit henne till Barcelona, Sousse och Venedig.

SWEAs stipendium hjälper Somita Sabeti att genomföra en 

studie vid Koç Universitet i Istanbul, där hon genom djup-

intervjuer, teckningar och observationer söker förståelse 

kring migranternas egen syn på sin livssituation i Turkiet 

samt hur bakomliggande samhällsstrukturer och mekanismer 

påverkar deras syn på tillhörighet.

- Jag intervjuar papperslösa afghanska ungdomar som befi nner 

sig i ett område i Istanbul med stor afghansk befolkning, 

förklarar Sabeti. Efter att gränsen mellan Turkiet och Grek-

land stängdes 2016 kan de inte resa vidare in i EU. En del har 

fortfarande planer på att resa vidare mot Europa eller andra 

delar av världen, andra överväger att stanna i Turkiet.

Somita talar fl ytande svenska, engelska, franska och farsi, 

vilket underlättar i intervjusituationen. Många av de afghan-

ska ungdomarna har tillbringat lång tid i Iran under sin resa 

och lärt sig farsi på köpet. Det gemensamma språket gör att 

intervjuerna blir mer direkta, än om de skulle gjorts med 

tolk.

Hennes föräldrar kommer ursprungligen från Iran, men 

Somita är född i Sverige och uppvuxen i Mölndal. Hon berättar 

att hennes föräldrar var noga med att ge henne det bästa från 

två kulturer.

Efter samtalet med Somita tänker jag på hur stolta hennes 

föräldrar måste vara. Deras strävan, som hon säger, att ge det 

bästa från två kulturer, har verkligen fått grogrund. Det är 

något som vi Sweor kan relatera till – viljan att acklimatisera 

sig i ett nytt land, samtidigt som vi vill värna om vår egen 

kultur och tradition.

Från Istanbul reser vi tillbaka till Stockholm, där det formella 

överlämnandet av stipendierna sker på Sverigemiddagen i 

augusti. Planen är att alla tre stipendiaterna ska kunna närvara och 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi hoppas att 

samtliga har möjlighet att vara där, för det ska bli så spännande att 

få höra mera.

Maria Hansson studerar svensk 1880-talslitteratur på Sorbonne.

Somita Sabeti 

intervjuar afghani-

stanska fl yktingar i 

Istanbul.

F O T O :  U G U R  C A N K U R T
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E
tt riktigt sant vårtecken är att det återigen var dags 

för SWEA Internationals årsmöte. Det kändes som 

om det var igår vi träff ades senast, men det har alltså 

gått ett helt år sedan vi sågs i San Francisco. Styrelsen 

har nio ”distansmöten” varje år och så ett enda möte där vi alla 

träff as. Det är oerhört värdefullt för styrelsen att få chansen att 

träff as en gång om året, då vi hinner jobba lite extra tillsammans 

och får mer tid att prata om alla frågor som styrelsen arbetar 

med. Denna gång hölls alltså mötet i Bangkok och Christina 

Hallmert och jag träff ades mitt i natten på Dubais fl ygplats, där 

vi båda mellanlandade. När vi sedan kom fram till Bangkok 

var det klibbigt varmt och en smogliknande dimma låg över 

stan. Runt hörnet från vårt hotell fanns massor av traditionella 

matstånd där allt mellan himmel och jord serverades. Så otroligt 

läckert och självklart var vi tvungna att testa, till exempel ny-

pressad granatäpplejuice för några kronor. 

Dagen efter vi anlänt var vi bjudna till Svenska Ambassaden för 

att få träff a Sveriges ambassadör Staff an Herrström och kansli-

chefen och Swean Anna Lambert. Vi fi ck lära oss att Thailand 

är ett av de mest populära resmålen för svenskar och ambassaden 

i Bangkok är en av de största svenska ambassaderna i världen 

med över 60 anställda. De berättade om den politiska situa-

tionen i Thailand där det alldeles nyligen varit val, hur kom-

plicerat det kan vara att arbeta med ett land där saker inte går 

till som i Sverige eller Europa samt den stora mängd ärenden de 

hanterar. Vi möttes av ett härligt fi kabord med ljuvliga, nybakade 

kanelbullar och kaff e, som gav en underbar start på dagen.

SWEA 
Internationals 

ÅRSMÖTE
i Bangkok 

Mars 2019

Underhållning utanför fönstret 

avbröt arbetet en stund!

Samling på takterassen på Novotel Ploenchit, Bangkok.

Camilla Trier Mörch RO i OAME och 

Katri Olander Serenius adm.chef.

Christina Hallmert IO och Margaret Sikkens-Ahlquist 

Valberedningen.

Styrelsen hade en lång arbetsdag med förmötet på fredagen, 

där varje minut utnyttjades för att diskutera de frågor man valt 

att prioritera för detta möte. Här är ett axplock av det som vi 

arbetade med: 

Vår juridiska rådgivare Gîta Paterson gick igenom SWEAs 

stadgar och förklarade vikten av att verksamheten arbetar 

nära vårt syfte som global Sverigefrämjande organisation. 

Hon berättade också att vi måste vara mer noggranna med 

hur vi sprider information om organisationen, med hänsyn 

till GDPR (General Data Protection Regulation) och det 

öppna samhället som fi nns i den digitala världen idag. Vi behöver 

skydda verksamheten bättre mot intrång och måste därför bli mer 

vaksamma på hur vi hanterar viktiga dokument och uppgifter.

Styrelsen tog upp den diskussion som funnits på Facebook 

kring vår nya grafi ska profi l. Alla styrelsemedlemmar fi nns 

på Facebook och har naturligtvis tagit del av den debatt som 

uppkommit gällande profi len. Styrelsen beslutade att man står 

fast vid sitt beslut om att implementera den nya grafi ska profi len 

och Gîta vill också att den ska varumärkesskyddas precis som 

vår offi  ciella logotyp och symbolen med de tre kronorna. En ny 

varumärkesmanual kommer att presenteras under Världsmötet i 

Dubai, med instruktioner om tillämpningen av materialet. 

Vi diskuterade våra sociala medier och det klimat som på 

senare tid stundtals kan vara hetsigt och ibland upplevs som 

aggressivt av många medlemmar. Det är självklart inte grund-

tanken med dessa grupper, som skapats för att vi ska kunna 

sprida information om vad som händer inom vår globala 

organisation. Styrelsen enades om att vår uppdaterade policy 

för sociala medier är ett viktigt verktyg för att säkerställa att 

alla våra medlemmar känner sig trygga på våra sociala platt-

formar och att ingen blir påhoppad. Det ska vara en trevlig 

plats för våra medlemmar att umgås på. Det är viktigt att det 

är högt i tak på våra sociala medier, men vi accepterar inte 
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Skattmästare Pernille Nordström, IO Christina 

Hallmert och Kerstin Dahl, redaktör SWEA Forum.

Färggrann förrätt ombord 

på Baan Khanitha.

vilka kommentarer som helst och de moderatorer som sköter 

sidan har rätt att ta bort medlemmar som inte respekterar 

gruppens enkla regler.

Vår före detta IO och representant från valberedningen 

Margaret Sikkens-Ahlquist beskrev valberedningens arbete 

och våra valprocesser, och poängterade att de är en viktig del 

i vår demokratiska organisation. I USA används digitala verk-

tyg för val, eventuellt är detta något som kan användas även i 

Europa och Asien för att göra processen enklare.

Våra donationer och stipendier var självklart en viktig punkt 

på agendan och vi diskuterade hur den nya Donationskommittén 

ska säkerställa att alla våra donationer och stipendier följer våra 

riktlinjer. Kommittén ska också kunna inspirera fl er avdelningar 

till att hitta lämpliga donationsobjekt. Vi behöver dessutom bli 

bättre på att marknadsföra oss, framför allt i Sverige, och berätta 

om våra fi na stipendier och donationer som sammanlagt uppgår 

till över två miljoner kronor per år.

På fredagskvällen var styrelsen inbjuden till Bangkok-Swean 

Agneta de Békassy som bodde relativt nära vårt hotell. Vi 

åkte tunnelbana i samlad trupp och gick sedan sista biten till 

Agnetas hem. Hon hade verkligen ordnat en härlig festkväll 

för oss! Vi serverades en underbar middag i en mix av svenska 

och thailändska smaker. Samtalen tog aldrig slut runt borden 

som så ofta med Sweor, för även om man aldrig tidigare träff ats 

har man så mycket gemensamt. Egentligen ville vi aldrig gå 

hem, men eftersom vi hade en viktig dag på lördagen blev det 

så dags för gruppfoto innan hemfärd.

Lördagen, dagen för årsmötet, började med gemensam fru-

kost på 29:e våningen på vårt hotell och sedan var det dags för 

årsmöte kl. 10. Vi hade en tapper skara av Bangkok-Sweor 

som åhörare, såsom Bangkoks ordförande Anna Frummerin, 

samt medlemmar som kommit för att övervaka mötet. Själva 

mötet tog nästan exakt 1,5 timme och var möjligt att följa via 

ett digitalt verktyg. Det var många rapporter som klubbades 

igenom, men det var ett eff ektivt och bra möte. Höjdpunk-

ten var ju självklart när Årets Svenska Kvinna 2019 skulle 

annonseras! I år gick denna utmärkelse till Greta Thunberg  som 

jag tror att ingen Swea missat. Våra stipendiater presenterades 

stolt; Daniel Thorell  fi ck  Sigrid Paskells  stipendium, Agneta och 

Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella rela-

tioner gick till Somita Sabeti och årets litteraturstipendiat heter 

Maria Hansson-de Laage de Meux. Alla stipendiaterna får en 

check på USD 10,000 var. 

Efteråt åt vi en god lunch tillsammans på hotellet. Christina 

höll ett kort tal och invigde vårt 40-årsfi rande! Vårt globala 

fi rande i form av ”världens största 40-årsfest” helgen runt den 

11 maj såg vi alla mycket fram emot. 

Den sista kvällen i Bangkok fi ck styrelsen tillsammans med 

ett gäng Sweor chansen att uppleva en kryssning på fl oden 

och en underbar middag! Det fl äktade skönt på båten och 

samtidigt som den ena vackra och goda rätten efter den andra 

kom på bordet, fi ck vi se de mycket pampiga monumenten i 

staden från vattnet. Vi fotograferade både den vackra maten, 

omgivningarna och varandra, det var verkligen den perfekta 

avslutningen på kreativa och spännande dagar. Tack SWEA 

Bangkok för att vi fi ck komma!

Sofi a Solfors
Sekreterare SWEA International

SWEA Milano

Årsmötet avklarat. Nu inleds SWEAs 40-årsfi rande!
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D
et har varit en ovanlig vinter i Minnesota på många 

sätt.  Fram till slutet av januari var temperaturen 

över det normala (men normala vintertemperaturer i 

Minnesota är dock lååångt under vad man som f.d. göteborgare 

kallar normalt) och marken var ovanligt grön under julen. 

Eftersom snön inte kom på allvar förrän i februari, gjorde det 

att isarna på sjöarna var fantastiskt blanka och fi na och inbjöd 

till härlig skridskoåkning. När snön väl kom, kom den med 

besked och slog alla möjliga mängdrekord.  Vanligtvis är 

december och januari snöigare i Minnesota än februari, med i 

genomsnitt 25 cm snö, men i år på vissa ställen föll det närmare 

en meter snö under februari och orsakade många inställda 

skoldagar till många barns (och säkert en del vuxnas) stora 

förtjusning. Äntligen kunde vi åka skidor, ja, både utför och 

nerför, på riktig snö istället för konstsnö. SWEA Minnesota 

var så klart snabba att arrangera en skiddag då glada Sweor 

åkte slalom i Afton Alps, en av de bättre lokala skidorterna i 

Minneapolis-området.

I början av mars, en av de första dagarna som man faktiskt 

kunde ana att våren var på väg, trots stora mängder av snö 

kvar på marken, anordnades en traditionsenlig månadsträff  

hemma hos en av våra Sweor där vi åt soppa, semla och sedan 

hade en syjunta. Semlorna inhandlades på Swedish Crown 

Bakery i Anoka där svenska Eva Sabet och hennes man Fari 

bakar svenska delikatesser, precis på det sättet vi svenskar vill 

att våra kakor, bullar, bakelser och bröd ska smaka och se ut. 

Semlorna är inget undantag och de hade utan problem kunnat 

tävla om ”Bästa semlan” i vilken svensk ort som helst. Denna 

träff , där vi både har tid att äta gott, umgås och göra något 

kreativt, har vi anordnat tidigare. Den har alltid varit väldigt 

uppskattad och ett bra tillfälle att antingen sy eller brodera 

något nytt eller kanske passa på att laga ett plagg som legat i 

att-göra-högen allt för länge. I år var det dessutom fl era som 

hade nappat på SWEAs medlemserbjudande och köpt Folklore 

Companys broderi-kit för att göra en korsstygnstavla. Med 

Folklores kit kan man designa sin egen text och mönster online 

och få det hemskickat direkt i brevlådan i en fi n förpackning 

innehållande alla tillbehör för att komma igång att brodera. (se 

mer på www.folklorecompany.com). Några Sweor hade valt 

en redan färdig design med Fika-tema medan andra provat att 

göra sin egen design. Ironiskt nog visade sig ett av de lurigaste 

momenten vara att trä tråden på nålen, men som tur är består 

vår grupp av kvinnor i olika åldrar så det fanns möjlighet att 

få hjälp av de med bättre syn eller av de som moget nog redan 

insett att de behöver läsglasögon.

Nivån på våra olika projekt denna kväll var helt klart varierande 

och några hade hittat urgamla, oavslutade broderiprojekt som 

de gav ett nytt försök att avsluta. Vad vi än hade framför oss så 

är det så mycket roligare att sitta tillsammans och göra något, 

även om det visade sig vara lite klurigt att fokusera när man 

samtidigt sitter och pratar och skrattar. Men det var en väldigt 

lyckad kväll som vi så klart kommer att göra om nästa år, det är 

ju numera en SWEA-tradition.

T E X T  O C H  F O T O : 

C A R I N A  L A G E R L Ö F ,  M I N N E S O T A

Många fl inka fi ngrar.

SOPPA, 
SEMLA & 
SYJUNTA

-Receptet för en trevlig 
vinterträff i Minnesota

Semla - en svensk tradition man inte sviker i första taget.
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Att SWEA fyller 40 år 2019 har ingen missat 

vid det här laget? SWEAs 40-årskommitté 

arbetar under hela året med att samla in 

våra medlemmars bästa SWEA-minnen, för 

att göra en sammanställning i slutet av året.

Skicka in ditt minne som det passar dig 

bäst: via e-post, som bifogad fi lm där du 

berättar eller helt enkelt som vanligt brev 

med post.

Ditt minne kan vara kort eller långt, berätta 

något storslaget eller något vardagligt, ett 

minne från en fest eller en berättelse om 

när en annan Swea ställt upp och hjälpt till i 

en svår stund, eller kanske en middag hem-

ma hos en annan Swea i all enkelhet.

Ditt minne kan vara det bästa du vet med 

SWEA, eller något härligt som hänt via 

SWEA.

Det viktigaste är att du berättar!

Det har varit 40 fantastiska SWEA- år och vi 

vill säkerställa att minnena bevaras även i 

framtiden. 

Stort tack för ditt bidrag!

E-mail: swea40@swea.org

eller

SWEA International

PO Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338

SKICKA OSS DITT BÄSTA 

SWEA-MINNE!

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK 

med 7 000 svensktalande 

kvinnor i ett 70-tal avdelningar 

och ett 30-tal länder.

SWEA är den största Sverige-

främjande organisationen utan-

för Sverige och vårt syfte är 

att främja det svenska språket 

samt sprida svensk kultur och 

tradition.

SWEA ger donationer och delar 

ut stipendier för två miljoner 

kronor per år.

SWEA är en ideell organisation 

som erbjuder ett personligt 

kontaktnät samt är ett starkt 

socialt stöd för den svenska 

industrin utomlands.

SWEA representeras på många 

platser i världen och spelar en 

viktig roll i svenska Utrikes-

departementets kris- och 

beredskapsplan.

Ett svenskt nätverk i området 

du bor.

Ett nätverk som ger dig tillgång 

till hela världen.

Ett nätverk som ger dig 

möjlighet att utvecklas.

Ett nätverk som hjälper dig 

i yrkeslivet.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

I E
T
T
 N

Ö
T
S

K
A

L

Efterresan till Siem Reap, Kambodja efter Asiens regionmöte i 
Singapore 2016. Selfi e tagen av Maria Sehlin, Singapore



SWEA TAR PULSEN PÅ...

Ingrid 
Reinli 
HONG KONG 

T E X T :  I N G R I D  R E I N L I ,  H O N G  K O N G   F O T O N :  P R I V A T A
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Hur hamnade du på den europeiska handelskammaren, 

EuroCham?
-Jag fi ck tips av en SWEA-kompis, Nina Berg, om att de sökte 

en General Manager till The European Chamber of Commerce 

in Hong Kong (EuroCham). Jag sökte tjänsten och de valde 

mig! 

Hur länge har du bott i Hong Kong?
-Jag är inne på mitt 4:e år i Hong Kong nu. Jag kom hit 

som expat-fru och inledningsvis var det väldigt roligt att 

kunna ägna mig åt vandringar, mahjong och att ansvara för 

”Bulletinen”, som är en svenskspråkig tidning som getts ut i 

Hong Kong sedan 1981. Hong Kong är en fantastisk plats och 

tack vare härliga tjejer i SWEA så har man gott om vänner och 

aktiviteter att ägna sig åt. Men eftersom jag har vuxna barn och 

alltid jobbat tidigare så var jag verkligen motiverad att återgå 

till heltidsarbete i och med att jag fi ck tjänsten på europeiska 

handelskammaren i våras. 

Berätta om vad ditt jobb innebär?
-Den europeiska handelskammaren i Hong Kong är en sk 

”Chamber of chambers” vilket betyder att vi bara har 16 

medlemmar, dvs alla nationella handelskamrar från länder 

i Europa som fi nns representerade i Hong Kong är medlem-

mar hos oss. Jag arbetar också med 6 olika arbetsgrupper för 

lobbyverksamhet, eller advocacy som det heter med ett fi nare 

ord på engelska. Dessa grupper representerar europeiska före-

tag inom olika branscher i syfte att lyfta fram gemensamma 

frågor, handelshinder m m som hindrar eller försvårar för 

europeiska företag att sälja sina produkter i Hong Kong. Dessa 

frågor kan vi gemensamt driva mot Hong Kongs myndigheter. 

Vi arrangerar olika seminarier och andra evenemang och jag 

deltar också i olika möten med Hong Kongs myndigheter och 

EU:s representation här. Mycket av mitt arbete är att bygga 

förtroende och relationer. Min ambition är att göra den euro-

peiska handelskammaren mer känd och mer uppskattad. 

 

Hur gammal är den europeiska handelskammaren?
-Den grundades 1997, samma år som Hong Kong övergick 

från Storbritannien till Kina, och är en av de äldsta i Asien. 

Min kammare är medlem i EBOWWN – European Business 

Organisation Worldwide Network, som är en paraplyorganisation 

för alla europeiska handelskamrar i världen 

(https://www.ebowwn.com/). 

Vi träff as två gånger om året för att dela erfarenheter och 

nätverka. I juni varje år träff as vi i Bryssel och i november 

någon annanstans i världen, nu senast var mötet i Yerevan i 

Armenien. Det var fascinerade att besöka det landet.

Vad är du mest stolt över med ditt arbete?
-Att vår närvaro på Linkedin har ökat antalet följare ordentligt 

sedan jag tillträdde och att jag nu blir uppringd av företag och 

organisationer som vill samarbeta med oss!

Vad betyder SWEA för dig och varför ska man vara med i 

SWEA?
-Jag, min man och våra två döttrar bodde även i Hong Kong 

under 1998 - 1999 då jag också var med i SWEA. Det är en 

fantastisk organisation. Jag vill verkligen uppmuntra alla att 

vara med och hjälpa till på olika sätt inom SWEA. Man får 

så mycket tillbaka och det blir ett välfungerande givande och 

tagande där nya Sweor tar över när andra försvinner. I Hong 

Kong kommer och går ju folk hela tiden, ofta med 2 - 4 års 

mellanrum så det är lätt att komma in i en gemenskap på en 

gång.

Hur har du aktiverat dig inom SWEA?
-Just nu är jag revisor, jag har varit med i valberedningen 

och så har jag hjälpt till vid olika aktiviteter som vandringar 

och mahjong, samt Lucia som de senaste åren har varit ett 

gemensamt arrangemang mellan SWEA, generalkonsula-

tet och svenska kyrkan i den gamla fi na St John ś Cathedral i 

Central i Hong Kong. Lucia har blivit ett stort och mycket 

uppskattat arrangemang långt utanför svenskkolonin.

Hur ser du på SWEAs framtid?
-Jag tror att SWEA vinner på att utvecklas med tiden, att vara 

lyhörd för vissa förändringar samtidigt som man bevarar vissa 

traditioner. Det är ett utmärkt forum för alla åldrar, en del 

aktiviteter är återkommande medan andra kommer och går 

allt eftersom engagerade individer driver olika saker framåt. Jag 

tycker det är beundransvärt att organisationen inte bara går runt 

utan bidrag utan även genererar stora pengar till stipendier. Det 

är verkligen en positiv Sverigefrämjande organisation.

Vad vill du säga till alla Sweor runtom i världen?
-Var glad och stolt över att du representerar ett vackert land 

med en fascinerande historia och kultur samt språk. Ställ upp 

och hjälp till på olika sätt för att sprida glädje och förståelse i 

världen. Bara det faktum att det fi nns ett 100-tal studenter i 

Hong Kong varje år som väljer att studera svenska på Hong 

Kong University, som fascineras av svensk musik, fi lm, mat 

och traditioner är väl anledning nog att känna sig stolt! 

“EuroCham is 
unknown, underused 

and underappreciated” 
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Ovanstående är ett urval från 

SVT Nyheter och Dagens Arena.

www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-

de-nya-lagarna-som-borjar-galla-2019

www.dagensarena.se/innehall/har-ar-

alla-nya-lagar-och-regler-som-

andras-2019

SVENSKA NYHETER & NOTISER

F O T O :  P I X A B A Y

SLOPAD TV-LICENS
En av de mest omtalade lagändringarna 

är att TV-licensen skrotas och ersätts 

av en individuell public service-avgift. 

Alla över 18 år ska betala 1 procent av 

sin beskattningsbara inkomst upp till 

ett tak. Maxgränsen landar på 1 300 

kronor om året, vilket innebär att en 

familj med två vuxna kan få betala 

maximalt 2 600 kronor per år.

Tidigare har varje hushåll med tv betalat 

2 400 kronor per år för en TV-licens.

SKYDD FÖR TRANSPERSONER
Från januari 2019 införs ett starkare 

skydd för transpersoner i och med en 

ändring i brottsbalken. Lagändringen 

innebär att grunden könsöverskridande 
identitet eller uttryck läggs till i brottet 

”hets mot folkgrupp”.

LÄSA-SKRIVA-RÄKNA-
GARANTIN
Från och med 1 juli 2019 kommer 

förslaget om läsa-skriva-räkna-garantin 

för tidiga stödinsatser i förskolan och 

lågstadiet att träda i kraft. Det innebär 

bland annat att lärare ska kartlägga 

elevers språkliga medvetenhet och 

matematiska tänkande redan från 

förskolan.

AVGIFTSFRI TANDVÅRD
Från och med den 1 januari 2019 är 

tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 

års ålder.

STRÄNGARE REGLER FÖR 
ATT ÖPPNA FRISKOLOR
2019 blir det tydligare krav för tillstånd 

för att få bedriva enskild verksamhet 

bland annat inom skolans värld. Under 

2019 måste huvudmannens lämplighet 

och ekonomiska förutsättningar god-

kännas för att få starta och bedriva 

skolverksamhet. Dessutom får Statens 

Skolinspektion och kommuner ta ut avgift 

för ansökan.

SÄNKT SKATT FÖR 
PENSIONÄRERNA
Genom att förstärka det så kallade 

förhöjda grundavdraget får en pensionär 

över 65 år med en inkomst på 25 000 

kronor i månaden och en genomsnittlig 

kommunalskattesats en ungefärlig 

skattesänkning på 4 200 kronor per år.

Tillsammans med tidigare skatte-

sänkningar för pensionärer betyder 

det att 96 procent av alla pensionärer 

kommer att betala lägre skatt 2019 än 

tidigare.

MER UNDERVISNINGSTID
Efter sommaren 2019 kommer det i 

grundskolan att bli mer undervisningstid 

i matematik och idrott och hälsa. Från 

och med höstterminen -19 kommer 

undervisningstiden i matematik för 

årskurs 7 att ökas med 105 timmar. För 

idrott och hälsa rör det sig om ytterligare 

100 timmar, som ska fördelas mellan 

högstadiet och mellanstadiet.

FÖRBUD MOT ELEFANTER
Från 2019 görs en förändring i djur-

skyddsförordningen. Det blir förbjudet 

att fl ytta runt och förevisa elefanter 

och sjölejon offentligt, till exempel på 

cirkus.

TV-licensen skrotas, skydd för transpersoner, mer 

undervisningstid i matematik, idrott och hälsa på grundskolan. 

Det är några av de nya lagar som träder i kraft 2019. 

FÖRBUD MOT ATT RÖKA 
PÅ UTESERVERING
Den 1 juli 2019 är det slutrökt på 

landets uteserveringar, på lekplatser, 

perronger, entréer och andra utomhus-

miljöer. Rökförbudet utvidgas även till 

att gälla e-cigaretter och örtprodukter för 

rökning. Då införs även en tillståndsplikt 

på tobaksförsäljning, samt kravet att 

snusförpackningar måste innehålla 

minst 20 portioner. Tobaksprodukterna 

behöver även ha spårbarhet och säker-

hetsmärkning från och med den 20 maj 

2019.

F O T O :  P I X A B A Y
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S A M M A N S T Ä L L T  A V  K E R S T I N  D A H L ,  R E D A K T Ö R  S W E A  F O R U M
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Vårvindar friska, leka och viska: Nu är jag här. Benen, 

de ila, fi nna ej vila förrän de mött de små blå. Som 

niger och säger att nu är det vår. Vårvindar friska, gör 

oss så sjuka. Hostar och nyser. Svettas och fryser. Och ryser. 

Av välbehag. 

Nog sätter den fart inte bara på de trötta och bleka vinter-

benen. Nej, hela kroppen spritter och när våren nu äntligen 

har slut på undanfl ykter är det som om jag där på cykeln inte 

är riktigt nykter. Full av aktning och alldeles berusad av den 

livskraft som genomsyrar förändringarnas årstid. Samtidigt 

som varje kontrast biter sig fast och varken ger känslorna ro 

eller rast. Det så grå mot det så blå. Det mörka mot det ljusa. 

Förtvivlan övergår i förhoppning och förväntan. Sakta och 

försiktigt.

Varje liten förändring pockar på uppmärksamhet. Och väcker 

förundran över hur det skira, bräckliga och så oskuldsfulla på 

nytt orkar ta fart. Försiktigt och på riktigt. Dagar när himlen 

lyser vårblå känns plötsligt allt det där grå som om det var i går 

och vi börjar nyfi ket blicka framåt. Det vinterbleka får färg 

och det verkar vilja bli vår även detta år.

Vårvindar friska, leka och viska: Nu är jag här. Lager efter lager 

klär vi av oss. Allt medan naturen precis som cybervärlden 

klär på sig. Såväl bildligt som bokstavligt läggs lager på lager, 

och inte ens den starkaste vårstrålen lyckas blotta det mörka, 

det svaga och trötta. Det som möter oss i badrummets spegel. 

I vår sköra nakenhet är det lätt att försöka stänga ute vårens 

röntgenstrålar och välja cyberrymden framför den egna 

spegelbilden. På skärmarna låter vi lyckade, lyckliga livsögon-

blick lotsa oss i riktning mot sommartid, samtidigt som 

bekräftelsesjukan slår ut i sin fullaste blom utanför dörren, 

IRL. ”Se mig!” ropar körsbärsknoppen från sin nakna gren på 

samma sätt som vårens första instagrambild. Det vill säga i den 

del av cybervärlden dit vårens strålar lyckas hitta in. I den del 

av cybervärlden där man ser relationer som ett samspel med 

bekräftelse som det gemensamma språket. Inte i den del av 

cybervärlden där ett becksvart novembermörker härjar. Inte i 

den del av cybervärlden som liknar en skolgård utan rastvakt. 

Inte heller i den del av cybervärlden där vuxna vägrar vara just 

vuxna, utan i stället korsfäster och pekar twitterfi nger. 

Vårvindar friska, leka och viska: Nu är jag här. Igen! I vår 

sköra nakenhet är det just det bekanta, det perenna, som får 

oss att orka öppna upp, att blotta oss för vårens strålar. ”Kom 

då!” lockar fjolårets eko. Från nakna grenar, så sköra, så starka, 

så stolta och så vackert brokiga får de oss att återuppstå från de 

döda. På nytt. För, förför och drabbar med samma kraft som 

en första förälskelse. 

Lika plötsligt, lika överraskande tänder den valborgsbrasan 

innanför vinterjackan. Lager efter lager åker av. Och för ett 

kort ögonblick har jag lust att precis som skolgårdens nät-

troll trotsa all vuxen värdighet och klä av mig naken. Dansa 

i vårsolen. Men bara för ett ögonblick, sedan får vinterns 

skavanker mig att åter bli vuxen. Att vilja skyla och skydda 

den vintertrötta och vårförkylda kroppen. Men så sjunger 

den. Ihärdigt. Knoppen på den nakna grenen. Glad såsom 

fågeln i morgonstunden: Vårvindar friska, leka och viska… 

Jag drar av mig jackan och låter mig omfamnas av vårsolen 

mellan grenarna i lunden. Så stark, så genomträngande. 

Så sjukt frisk. 

ANNIKA KÅSERAR

K Å S Ö R :  A N N I K A  L J U N G V A L L , G Ö T E B O R G

SKÖNA VÅR, VÄLKOMMEN TILL VÅR BYGD!
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Indexet vill visa på betydelsen av en hållbar urban mobilitet 

inom tre områden; människor, planet och vinst.

- Eff ektiv stadsmobilitet gör det möjligt för människor att fl yta 

genom en stad; det ansluter arbetstagare, industrier och idéer och 

ger en grund för ekonomisk tillväxt, kan man läsa i rapporten.

Zürich, Paris och Prag är de högst rankade europeiska städerna 

tack vare en väl fungerande infrastruktur och satsningar på 

grön teknologi. Inom ett av indexets subområden - vinst - tar 

Zürich förstaplatsen bland samtliga världsstäder. Detta kan jäm-

föras med Stockholm på nionde plats, och Geneve på plats 31. 

Däremot hamnar Zürich på plats 45 på subindexet ’människor’ 

vars nyckelvärden inkluderar kollektivtrafi kens täckning och 

popularitet. Medan Zürichs spårvagnar, bussar, stadståg och 

fartyg bildar ett tätt och eff ektivt kollektivtrafi knät, fi nns det 

utrymme för förbättring.

Zürich är hem till 415 000 människor. Men denna siff ra överstigs 

av antalet människor som faktiskt arbetar i staden (450 000) och 

av befolkningen som tillhör storstadsregionen (över en miljon). 

Detta utgör en utmaning för stadens transportsystem då människor 

måste pendla fram och tillbaka över stadens gränser. För att möta 

Zürichs utmaningar, beslutade Zürichs lokala regering 2012 om 

Strategien Zürich 2025, som ska tillhandahålla ett ramverk för 

en långsiktig hållbar utveckling med bland annat en plan för 

just människors rörlighet.

Även om Zürich har en utbredd och modern kollektivtrafi k, 

skapar mängden personbilar ett stort tryck i trafi ken. Därför 

består strategin till stor del av att expandera kollektivnätet. 

Ännu fl er spårvagns- och tåglinjer planeras och man kommer 

ersätta dieselbussar med elbussar. Till detta hör även att utveckla 

cykelnätverket med fl er cykelparkeringar och åtgärder för att 

minska farorna i trafi ken för cyklister. Visionen innehåller 

också ett projekt kallat Cargo sous terrain. Det vill säga ett 

logistiknätverk under mark som ska transportera varor mellan 

Schweiz ekonomiska centra genom ett nät av tunnlar.

- Då en snabb urbanisering, åldrande infrastruktur, be-

folkningstillväxt och klimatförändringar fortsätter att utmana 

våra världsstäder, kommer de som väljer att diversifi era sina

stadstransportsystem få en konkurrensfördel. Vi ser att djärva 

investeringar i förbättrad och hållbar rörlighet kommer att 

ge städer ökad produktivitet, attraktivitet och övergripande 

livskvalitet. Det är dags för städer att investera i sin framtid, 

skriver John J. Batten, Global Cities Director, i sitt förord till 

rapporten.

Schweiz största stad kammar hem andraplatsen i 

ett index över hållbara städer och ligger

hack i häl med ettan, Hong Kong. Indexet är 

framtaget av Arcadis, en global konsultfi rma,

som tillsammans med forskningsföretaget Cebr 

rankat 100 städer utifrån urban rörlighet.

De tre pelarna 
för hållbar rörlighet

MÄNNISKOR Påverkan på befolkningen 

t.ex. tillgång till kollektivtrafi k, trafi ksäker-

het, livskvalitet för pendlare.

PLANET Gröna faktorer t.ex. föroreningar, 

utsläpp, infrastrukturen för cyklister.

VINST Allt som underlättar ekonomisk 

tillväxt t.ex. pendlingstid, vägnätens 

effektivitet, priset på kollektivtrafi k.

ZÜRICH
en av världens mest hållbara städer

T E X T :  E M E L I E  H Ö G S T E D T

F O T O :  R I C A R D O  G O M E Z  A N G E L ,  E R I C  W E B E R / U N S P L A S H
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KRÖNIKAN

Krönika våren 2015 i SWEA Magazine Singapore.

Min gympalärare, Bengan, anmärkte ofta 

på att vi elever inte svettades tillräckligt, 

och han såg det som ett tecken på att vi inte 

ansträngt oss. 

Bengan själv svettades så det stänkte om det, 

och jag minns pölarna under honom när 

han demonstrerade armhävningar.  

Här i Singapore behöver man inte ta i sär-

skilt mycket för att svettas, och det blev jag 

snabbt varse efter mina första springturer 

här. Det gäller att gå ner i varv innan man 

duschar så jag stretchar en stund först. För 

att undvika nyfi kna blickar från grannar i 

allmänhet och rabattrensande killar i syn-

nerhet valde jag en morgon att stretcha på 

condots lekplats. Jag böjde kroppen i alla 

möjliga vinklar och funderade på om man blir vigare i tropik-

erna. Tittade ner och insåg att min gamle gympalärare nu 

äntligen skulle bli imponerad eftersom jag för första gången 

tränat så hårt att det faktiskt syntes på marken.  

Hehe, nu skulle Bengan se mig, tänkte jag, men var samti-

digt tacksam att det inte fanns några vittnen, för jag kände 

mig inte särskilt läcker där jag rödmosig och svettig utförde 

mina hemgjorda yogapositioner. Jag slänger upp ett ben mot 

rutschkanan, sträcker på huvudet och ser rakt in i en kamera! 

CCTV!! Nämen, vad… Har de gömt en bevakningskamera i 

palmen?! Jag som trodde jag hittat den enda obevakade rutan 

på hela gården. 

Hoppas väktarna inte har kollat på mig i 

sina monitorer, tänkte jag och gick upp och 

duschade.  Påklädd och proper går jag sen 

förbi vaktkuren och hälsar glatt. 

– Finished exercise already, mam? Very 

bendy, lah? 

Jaha, de såg allting… Pinsamt! Okej, då får 

jag hitta ett nytt ställe att stretcha på – utan 

kameror! Men det är lättare sagt än gjort i ett 

land där varje steg man tar bevakas.  

Därmed inte sagt att jag är emot be-

vakningskameror. Tvärtom tycker jag det 

känns tryggt, och de hjälper polisen att 

lösa brott. Bara sen år 2012 har 18,000 nya 

kameror installerats i HDB-byggnader 

och parkeringshus. De har hjälpt lösa mer än 200 fall och 

dessutom har polisen fått viktiga ledtrådar i mer än 450 fall 

(källa: www.mha.gov.sg)

Sen att kamerorna även kan leda till skilsmässa är väl en annan sak. 

Häromåret lyckades en hacker länka vissa off entliga CCTV-

kameror så att folk kunde följa dem på internet. En taxichauff ör 

berättade för mig att hans kollega blev nedslagen av sin fru 

efter att hon sett hans bil parkerad långa stunder i red-light-

distriktet Geylang.  Mannen hade stammande försökt komma 

på ursäkter om att han inväntat körningar, men hans fru var 

säker på att han haft helt andra ärenden där… 

HÄR KAN DU INTE HA HEMLIGHETER…

MALIN LAGER
Singapore

- Trots vår stora spridning med medlem-

mar över hela jorden är det få tillfällen då 

vi träff as fysiskt och måste resa. Nästan 

alla våra möten sker genom något digitalt 

internetverktyg. Den sociala kontakten när vi 

väl träff as är dock oersättlig. Det skapar ett 

unikt systerskap och en livslång samhörighet. 

Vi frågade Christina Hallmert, 

ordförande i SWEA International, 

om en global organisation

som SWEA kan företräda och 

försvara hållbarhet, och i så fall hur.

SWEA + HÅLLBARHET = SANT?
Stipendieutdelningen och Sverigemidda-

gen arrangeras t ex alltid i Sverige med 

tanke på att många Sweor redan är i 

Sverige sommartid. Vi är även återhåll-

samma med trycksaker och varje medlem 

får själv bestämma om hon vill få medlem-

stidningen SWEA Forum i pappersform. 

Dessutom är vi noggranna med att hålla 

nere kostnader för drift och administration.

Jag tror man kan säga att vi värnar om or-

ganisationen i ett långsiktigt hållbart pers-

pektiv utan att för den skull göra avkall på 

våra grundläggande värderingar och syften.

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Schweiz Magasin
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D
e fl esta internationella skolorna i Singapore har olika 

festivaler för kulturellt utbyte av ländernas olika 

traditioner. Matfestivaler är vanligt förekommande 

och vid dessa tillfällen får de länder som fi nns representerade 

på skolorna visa upp och presentera sina traditionella maträtter 

och specialiteter.  

Svenska familjer, med barn på internationella skolor, har i många 

år vänt ut och in på sig själva för att samordna och köpa in såväl 

svenska dekorationer som mat till skolornas matfestivaler och vid 

andra tillfällen då man ska representera Sverige. Är man dessutom 

bara ett fåtal svenska familjer som går på en stor internationell skola, 

kan en medverkan bli både tidsödande och kostsam. 

Idén om att ta fram ett långsiktigt koncept, en ”presentationsform” 

som kunde användas av alla svenska familjer här i Singapore, på ett 

enkelt sätt, tog sin fart och idén om ”Sverigebordet” föddes.

Eftersom SWEA är en organisation som sörjer för att våra 

svenska traditioner förs vidare hoppades jag på att mitt 

”Sverigebord” skulle godkännas som donationsprojekt. 

Dessutom har jag under mina år här i Singapore noterat att 

skolornas matfestivaler inträff ar vid olika tidpunkter och att 

bordet således skulle kunna 

cirkulera mellan skolorna. 

Det är viktigt att våra barn 

här i Singapore får vara 

med på dessa matfestivaler 

och få möjlighet att visa 

upp sitt Sverige, så jag skrev 

ihop en ansökan med syfte, 

specifi cering av inköp 

och vilka som skulle bli 

mottagare av donationen 

(barn på internationella 

skolor). SWEA Singapores 

styrelse godkände direkt 

budgeten och inköps-

förslagen och vi skickade 

ansökan vidare till SWEA 

Klart att duka till fest 
i svenska färger!

DONATIONER 
TILL SVERIGEBORDET

SVERIGEFLAGGA: 

Fredrik Uhrbom, VD för 

Clas Ohlson Sverige

SVERIGETAVLA: 

Christina Eriksson 

GÅVOR FRÅN SWEOR: 

Agnetha Spjuth, Marie 

Bergholm Palmér och 

Christina Eriksson

Stort tack till alla er 
som bidragit! 

T E X T :  Å S A  T H O R L I N G ,  S I N G A P O R E

F O T O :  M A R I E  H A G É N  O C H  G I T T E  F A L D M O ,  S I N G A P O R E

Svenska godsaker uppdukade på Stamford American International Schooĺ s Food Fiesta.
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INKÖPSSTÄLLEN 
AV SVENSKA PRODUKTER

IKEA, Giant, Totts, Kinokuniya

www.Scandinavianstuff.com

www.grannas.com

https://singapore.swea.org

FEEDBACK
FRÅN ANVÄNDARE

-Jättebra låda!

-Färdigt kit, lyxigt!

-Superbra grejer!

-Återanvända och dela 

med sig mellan skolorna, 

toppen!

-Går in i en taxi om man 

inte tar med ”björkarna”.

-Lätt att montera ihop.

-Perfekt när man ska visa 

och locka besökare 

till bordet!

-”Björkarna” och svenska 

fl aggorna är toppen!

International. De godkände syftet med att sprida svensk mat-

kultur till skolor och vårt Sverigepaket föddes!

NU VAR DET DAGS ATT FYLLA SVERIGEPAKETET!

Dekorationer och böcker om Sverige beställdes på nätet, från 

bland annat IKEA inköptes uppläggningsfat, kylväskor, dukar, 

drickabehållare och den fi na dalahästen kommer från Grannas 

i Nusnäs. Björkstammarna är tillverkade av tyg från Åhléns 

som har klippts och limmats på bambupinnar. Paketet inne-

håller även två fi na Sverigedräkter!

Framöver hoppas vi kunna beställa ett stort collage, en roll-up, 

som visar bilder på vårt fantastiska Sverige.

Utöver svenska dekorationer brukar mat- och drickainköpen 

bli dyra för familjerna, så en ny donationsansökan om att 

SWEA kontinuerligt ska kunna ge matbidrag, på upp till 200 

SGD per skola mot uppvisande av kvitton, skrevs ihop. Även 

denna ansökan godkändes av internationella kommittén så 

numera kan man ansöka om detta bidrag på vår hemsida under 

donation och mat-

bidrag. 

Sverigepaketets tillgäng-

lighet syns i kalendern och 

bokning sker via SWEA 

Singapores hemsida under 

donationer och stipendier. 

Lådan hämtas och lämnas hos vår 

donationsansvarige. Skolor och 

andra ideella föreningar kan också söka 

matbidrag till matfestivaler. 

Syftet med Sverigepaketet och matbidraget

skall vara att visa upp svensk kultur och 

bidraget är till för att täcka inköp till evenemanget, vilket skall 

äga rum i Singapore. Som tack för lånet och/eller bidraget vill 

vi gärna att ni skickar in sex bilder från varje evenemang där 

Sverigepaketet används.

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Magazine, Singapore.

Elever på Invictus 

International School 

visar böcker om 

Sverige, våra tradi-

tioner och härliga Pippi 

Långstrump.

Dalahästen är direkt-

importerad från 

Dalarna.

Glada representanter i blågult på 

Overseas Family School.

Här serveras goda våffl or med sylt på Overseas Family School. En 

vacker midsommarstång syns i bakgrunden.

En av de två fi na Sverigedräkter 

som ingår i paketet bärs här på 

Invictus International School.
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Massor med frågetecken från min sida! Jag sjöng många gånger 

i Italien men hade aldrig haft något med Rom att göra, förutom 

att min bästa skolkamrat i Stockholm, Maria Vuolo, härstam-

made därifrån och levde där senare. Hon var också verksam, 

tror jag, vid institutet.

Samtalet gällde en fråga angående fl era vackra dalmålningar 

från slutet av 1830-talet. De hade, 1942, skänkts av min mor, 

Elisabeth Oxenstierna, till Svenska institutet i Rom, alltså mitt 

under kriget. De hade tydligen då lagrats, glömts bort, upptäckts 

senare och hängts upp vid ett jubileum. Visste jag något om 

denna gåva?

Absolut inte!

Jag var ju vid den tiden endast tolv år gammal. Men min ny-

fi kenhet hade efter telefonsamtalet vaknat och jag satte näsan i 

vädret för att hitta någon liten vittring som kunde leda mig till 

ett spår. Hopplöst!

Jag började fundera över min mammas kärlek till Italien. Hon 

levde på slutet av 1930-talet ett tråkigt och pliktfyllt vardagsliv i 

T E X T :  G A B R I E L L A  O X E N S T I E R N A - K I E S ,  S W E A  A U S T R I A

F O T O  D A L M Å L N I N G :  L A R S  B E R G G R E N ,  S V E N S K A  I N S T I T U T E T

G A M M A L T  F O T O  A V  E L I S A B E T H  O X E N S T I E R N A : 

S C A N N A T  A V  G A B R I E L L A  O X E N S T I E R N A - K I E S

En dag i slutet av det gamla året 2018 nådde mig, via 

omvägar genom SWEA Austrias ordförande Roma 

Bratt, ett telefonsamtal från Svenska institutet i Rom 

och konsthistorikern Lars Berggren.

EN OLÖST 
GÅTA 

INBÄDDAD 
I ANDRA 

VÄRLDSKRIGET

Karlskrona som hustru till en sjöoffi  cer, min far. Temperaments-

full och glad längtade hon efter sång och skönhet. Senare i livet 

skulle hon ensam i sin lilla puttrande DKW (Silvermusen) 

köra 17 gånger fram och tillbaka genom Europa, för att sjunga 

och måla i Rom och i Florens.

Men hur började det? Jo, våren 1938 bjöd min farmor mamma 

och mig på en resa till Florens, för att besöka hennes dotter, 

min kära faster, konstnärinnan Sigrid Aminoff . Hon levde där 

i en härlig villa och hade gott om plats för oss.

Jag har hittat en skoluppsats skriven av mig före sommaren samma 

år, om ”När jag var i Italien“, vilken mamma har sparat. Tydligen 

var Italien en så underbar upplevelse, att hon på det sättet 

ville bevara den. Jag var också lycklig där i den skira våren, 

lekte med fl ickan Orietta, den stora vita hunden Ariel och 

åsnan Lalla. Dessa vänner fi nns också ännu levande i vackra 

fotografi er. 

Genom familjen Aminoff  i Finland kommer nu deras vän 

Axel Boethius in i bilden. Han var 1918 med om att försvara 

Tammerfors mot kommunisterna och grundade 1926 Svenska 

institutet i ett litet rum i Rom.

Fanns där månne ett spår att hämta? Men det var ju för tidigt 

för dalmålningarna att hitta vägen till Rom. Hade de kanske 

legat ihoprullade på vinden till det gamla trähuset i Karlskrona 

och hade mamma kanske tagit med dem till Florens för vi-

darebefordran till Rom? Vi vet inte, bäst att söka vidare.
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Livet fortsatte. Hösten 1939 blev svår både utåt och inåt.  

Världskriget hade börjat, min äldste bror blev livshotande 

sjuk, fördes till Stockholm för operation och det allmänna 

läget för Karlskrona, med sitt sjöförsvar, var ytterst oro-

ande. Mobiliseringen hade kommit igång och min mamma lät 

utbilda sig till ambulansförare. Rädslan steg i Sverige, regeringen 

fattade i december beslut om inköp av vapen och krigsfartyg 

från Italien, som då ännu inte var i krig.

Fyra kunniga män, däribland min far som torpedexpert, 

sändes dit till förhandlingar i januari 1940. Ett kontrakt 

undertecknades samma månad. Ungefär 800 godsvagnar med 

vapen avgick till Sverige, fyra jagare skulle följa sjövägen. 

Min pappa fi ck stanna en tid på Malta (engelsk fl ottbas), 

antagligen för att förhandla om lejd för dessa fartyg. De fördes 

av säkerhetsskäl nämligen norr om England. Denna säkerhet 

torpederades lustigt nog av engelsmännen som kapade båtarna 

vid Orkney-öarna, under förevändning att tyskarna kunde ta 

dem. De satt alltså fast, men fi ck så småningom tuff a vidare 

till Sverige. Min far blev långt senare befälhavare över två av 

dem, Romulus och Remus.

Min fars svåger, Hans Beck-Friis, var diplomat och blev 

ambassadör i Rom 1940. Alltså samtidigt som min far fanns 

i Italien. Hade mammas dalmålningar kanske hamnat på 

ambassaden? Ingenting fi nns som kan bestyrka detta. 

1942 lämnade paret Beck-Friis Rom för att anträda en ny 

tjänst i Helsingfors. Vårt familjeliv hade just det året kommit 

i allt större gungning genom en rad yttre händelser. I mars 

skickades min far till London som marinattaché. Mamma och 

jag följde efter i september, vi skulle vara kvar där till våren 

1944. Mina bröder sändes till en internatskola, vårt hem var 

magasinerat.

Alltså ingen chans för några dalmålningar att dyka upp ur 

denna levnadsbråte – varifrån kom de överhuvudtaget? 

Jag kan inte se dem någonstans. Hade de kanske givits som 

bröllopsgåva 1922? Kom de kanske från mammas familj 

Huitfeldt, som varit verksam norröver i Sverige? Den unga 

lilla familjen fl yttade ofta, det kunde i så fall förklara varför 

målningarna aldrig hittade sin rätta plats. Spåret börjar och 

slutar i dimma.

 

Med den olösta gåtan får jag leva, men är glad över att ha lärt 

känna dessa konstverk om än alltför sent i livet!

Med den olösta gåtan får jag leva, säger Gabriella Oxenstierna-Kies.

Elisabeth Oxenstierna, Gabriellas mor .
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Projektet Dubai VM 2019 är teamarbete 

när det är som bäst: sju Sweor, var och en 

med en specialistkunskap som behövs, 

för att ro i land ett så här stort evene-

mang på sin fritid. Och viktigast av allt, 

prestigelösa och med ett gemensamt mål 

för ögonen: Alla Sweor som kommer hit 

ska sent glömma Dubai och VM 2019!

Vi har träff at Linda Jacobsson Asting och 

Lotta Blond som tillsammans ansvarar för 

utfl yktsprogrammet. Det är ett gediget 

program där det fi nns nio olika utfl ykter 

och 18 olika tillfällen att välja på. 

– Linda och Lotta, berätta lite kort om 

vilka ni är.

Linda: – Jag har bott i UAE sedan 2007, 

och både gift mig och fött två pojkar 

här nere. Bodde först sju år i Dubai 

och nu sedan nästan fem år i utkanten 

VÄRLDSMÖTE I DUBAI 
14-17 NOVEMBER 2019

DET NÄRMAR SIG! 

Vi är redan många 
som anmält sig till 
detta evenemang 
och ännu fi nns tid till 
att göra det.

Anmälningstiden går 
ut den 15 september.

Passa på att läsa 
om vardagen för en 
Swea och hennes 
familj i Mellanöstern. 

Övrig hänvisning: 
https://vm2019.
swea.org/ Styrgruppen från höger neder: Helena Lundberg, Mona Jensen, 

Christina von Celsing, Lotta Blond, Maria Svedenhov, Anna Ljungqvist 

och Linda Jacobsson.

T E X T :   L O T T A  B L O N D ,  M E L L A N Ö S T E R N  

F O T O :  L O T T A  B L O N D  O C H  M A D E L E I N E  K U R T S D O T T E R ,  M E L L A N Ö S T E R N
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av Abu Dhabi. Jag driver sedan 11 år ett 

bokningsbolag för att boka program för 

inkommande grupper och delegationer/

events till Dubai och UAE.  Under dessa 

år har mitt bolag hanterat över 150 skan-

dinaviska företagsgrupper med väldigt 

varierande önskemål och förutsättningar. 

Min verkliga passion är att alltid försöka 

hitta de guldkorn av aktiviteter som 

bäst ger en bild av Dubai. Jag vill visa 

kontrasterna mellan olika kulturer och 

gammalt/nytt och samtidigt förmedla 

hur härligt jag tycker landet är. Jag kan 

fortfarande, efter snart 12 år här, bli helt 

såld när jag ser solnedgången över Dubai 

Marina eller Burj Al Arab. Jag vill att de 

som kommer på besök ska älska staden 

lika mycket som jag gör. 

Lotta: – Jag är inte lika gammal i ”gamet” 

här i Förenade Arabemiraten som Linda. 

Jag kom hit, som medföljande fru, till-

sammans med min man i september 

2017. 

Jag är marknadsföraren som hela mitt liv 

närt en dröm om att få arbeta på rese-

byrå men aldrig tagit steget.  Här i Dubai 

har jag fått utlopp för min dröm genom 

att hitta på program för alla vänner som 

besökt oss under de 18 månader vi bott 

här. Jag älskar att upptäcka - helst sådant 

bortom de vanliga turiststråken. Proff set 

Linda och jag har verkligen kompletterat 

varandra i arbetet med att få ihop ett 

program som ska ha något att erbjuda 

alla smaker.

Hur har ni resonerat när ni satt ihop 

utfl yktsprogrammet?
– Det fi nns så otroligt mycket som vi vill 

visa besökarna så det är svårt att få tiden 

att räcka till! Dessutom måste vi ju hela 

tiden tänka på att man ska vara tillbaka 

på hotellet i tid för att hinna svida om till 

kvällarnas olika middagar, för dem får 

man ju inte missa! Programmet vi till slut 

landade i innehåller både glitter och glam-

our, t ex yacht-turen med bubbel, där man 

kan känna sig lagom lyxigt dekadent, 

och kunskap och kultur som turen till 

Jumeirah Mosque och Etihad museum.

Linda, vilken är din favorit bland ut-

fl ykterna?
– Väldigt svårt… Jag får nog vara lite 

partisk och säga både Abu Dhabi-turen 

och Gamla Dubai. Abu Dhabi för att det 

är en annorlunda kontrast mot Dubai på 

många sätt, och för att Sheikh Zayed-

moskén fortfarande är den vackraste 

byggnad jag sett. Gamla Dubai gillar jag 

för att vi plockat guldkornen från de delar 

av Dubai som jag älskar mest. Creeken 

och soukerna förmedlar en känsla av hur 

det såg ut innan alla skyskrapor byggdes 

och innan oljan hittades. Området vid 

creeken visar också den otroliga kul-

turella blandningen av människor som 

fi nns här, vilket jag tycker är en av de 

största fördelarna med Dubai. 

Lotta, vilken utfl ykt hade varit ditt 

förstahandsval?
– Kamelrace! Kamelerna är så cen-

trala här i Mellanöstern och ka-

melrace är en favoritsport bland 

emiraterna. Dessutom gillar jag 

att den är tidigt på morgonen för 

då hinner jag antingen med yt-

terligare en utfl ykt samma dag 

eller så tar jag en taxi ner till den 

coola stranden La Mer och ser 

till att få lite gyllene solbränna.  

Ett tips för de som kommer innan 

den 14:e eller stannar efter den 17:e 

november är att gå och se föreställ-

ningen La Perle. Lite som Cirque de 

Soleil fast bättre!

”Vår förhoppning är att det ska vara 

svårt att bestämma sig för vilka av 

utfl ykterna man ska boka för att alla 

verkar bra.” 
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Berätta lite om din bakgrund, hur hamnade du i Dubai?
Jag var bara fem år när min familj fl yttade till Dubai i mitten 

av 70-talet. Sedan dess har jag fl yttat härifrån ett par gånger 

för studier och jobb men alltid kommit tillbaka ”hem” igen. 

Nu har jag varit tillbaka i 13 år och har inga planer på att fl ytta 

igen. 

Hur och när bestämde du dig för att öppna din egen klinik?
Min idrottslärare på gymnasiet föreslog att jag skulle bli idrotts-

läkare eftersom jag var en riktigt duktig atlet samtidigt som jag 

hade lätt för de mer naturvetenskapliga ämnena. Där och då 

bestämde jag mig för att läsa medicin i fem år och starta min 

egen klinik i Dubai. Detta var 1989 och jag hade ingen aning 

om att det skulle ta mig 17 år att nå dit jag ville.

Tror du det var svårare eller lättare för dig som kvinna att 

öppna eget?
Efter att ha utbildat mig i England fl yttade jag tillbaka till 

Dubai 2006 redo att öppna min klinik. Då var attityden mot 

kvinnor i Förenade Arabemiraten inte lika liberal som idag.  

Kvinnor hade tidigare inte ens tillåtits jobba här och nu kom jag 

och ville starta eget och konkurrera med etablerade (manliga) 

ortopeder. Jag var dessutom ogift med två döttrar. Det gillade de 

inte. Men jag stod på mig, kämpade och gav inte upp. Jag hittade 

lösningar längs med vägen. Fick jag ett nej så gick jag till en 

högre instans. 2010 kunde jag äntligen öppna min klinik. 

Hur är det att vara kvinnlig ledare idag i Dubai?
Efter allt jag har gått igenom under åren, och när jag ser hur 

Dubai har förändrats och förbättrats, så känns det jättebra att 

vara kvinnlig ledare här nu. Jag får den respekt jag förtjänar och 

folk inom industrin ser upp till mig och uppskattar det vi gör.

Varför är Dubai en bra bas för en klinik inom idrottsmedicin?
Dubai marknadsför sig på internationell nivå inom nästan 

varje idrottsgren du kan tänka dig, till och med skidåkning 

Vi har träffat Anna Zickerman, grundare av och 
ägare till idrottskliniken UpandRunning i Dubai, 
och pratat om hur det är att vara kvinnlig 
entreprenör i Förenade Arabemiraten.

T E X T :  H E L E N A  L U N D B E R G  S U T T O N ,  M E L L A N Ö S T E R N   F O T O :  P R I V A T A

ANNA ZICKERMAN
- hur blev Swean och idrottsläkaren så framgångsrik inom 

ett område som inte ens fanns i landet för 12 år sedan?

och skridskor. Landet har en full kalender nästan året om med 

olika nationella och internationella idrottsevenemang. Många 

internationella idrottslag kommer till Dubai på träningsläger 

och då vi nu är en etablerad klinik med gott rykte, får vi ofta 

tillfälle att jobba med, och hjälpa, riktigt stora idrottare. Jag 

har arbetat med Europa-touren i 9 år och har bland annat haft 

Henrik Stenson på kliniken.

 

Vilka nationaliteter jobbar du med och hur får du ihop alla 

kulturella skillnader i teamet?
Jag är ju uppväxt här så för mig är det inget konstigt att jobba i 

ett multikulturellt team. Vi har 60 anställda idag från 18 olika 

länder. Jag tycker att jag har lyckats skapat en arbetsplats där 

alla respekterar varandra oavsett roll eller nationalitet. Det 

fungerar bra och det är kul att lära sig om allas olika kulturer 

och hur de fi rar sina högtidsdagar. 

Berätta om priset du nyligen tilldelades, vad var juryns 

motivering?
Utvecklingen från att idrottsmedicin inte existerade i Förenade 

Arabemiraten när jag fl yttade tillbaka 2006, till det faktum att 

jag i år blev tilldelad priset för ”Most Distinguished Leader 

2019” av Dubai Health Authority är något jag är väldigt stolt 

över. Prisutdelningen är ett initiativ från regeringen för att 

uppmärksamma läkare, kliniker och sjukhus som har gjort 

något extra for Dubai. Tillsammans är vi många som har käm-

pat för att höja läkarvården till den standard som den håller 

idag och genom detta har vi hjälpt till att bygga sjukvårdens 

goda rykte här i regionen. Totalt 44 priser delades ut till mer 

än 600 läkare och specialister.

 

Att bli uppskattad av Dubai Health Authority känns helt 

fantastiskt. Resan hit har inte varit lätt. Jag har fått kämpa 

enormt hela vägen, men genom att riva murar så har det blivit 

enklare för andra att följa efter. Man får inte glömma att Förenade 

Arabemiraten är ett nytt land och de gör allt de kan för att för-

bättra omständigheterna och välkomna entreprenörer hit. När 

man har sett på nära håll hur Dubai har förändrats med åren 

så måste man respektera deras vision. Jag vill absolut fortsätta 

att vara med att forma framtiden här. Det fi nns en hel del kvar 

att göra!



D
et jag älskar mest med mina fl ickors 

brittiska skola i Dubai är att deras 

kompisar heter Aleesha, Youssef, Liliana 

och Evie. Barn som ofta växer upp i familjer 

där man pratar fl era olika språk sinsemellan. 

Det är inte helt ovanligt att mamma är från ett 

land, pappa från ett annat och så lever vi här, i 

ett tredje land. Underbart och så berikande för 

barnen.

Christina von Celsing Holmes’ fyra-åring går 

på Dubai British School.  Även där leker barn 

från världens alla hörn: ”Min dotters bästis är 

från Sudan och hon har kompisar från minst 15 

olika länder i klassrummet. Det är underbart att 

se hur barnen bara accepterar att alla ser olika 

ut, att det inte spelar någon som helst roll. Det 

är liksom ingen stor grej för dem. Vi vuxna kan 

lära oss mycket av våra barn.”

Det är på skolornas International Day man 

verkligen ser vilken underbar mix av kulturer 

de växer upp i. Här dansar de ryska mammor-

na en traditionell folkdans på scenen, en pappa 

serverar stolt sambousek vid Egyptens bord och 

våra svenska köttbullar med lingon går åt som 

smör i solen till tonerna av Förenade Arabemir-

atens nationalsång. Nationalsången kan barnen 

utantill på arabiska – den sjunger de stående 

varje morgon i alla skolor runt om i landet. Inga 

konstigheter och en ganska rörande syn när alla 

står blick stilla i tre minuter och sjunger innan 

skoldagen börjar.

Alla Sweor jag pratar med håller med; det vi 

värdesätter mest är den häftiga blandningen 

som våra barn är en del av. Men fördelarna 

är många fl er. Annelie Saxby har två barn på 

Dubai International Academy (DIA), en IB-

skola.  ”Jag gillar verkligen att barnen lär sig om 

olika högtider och kulturer runt om i världen. 

Jag gillar också att det är lite striktare här än i 

Sverige, de får lära sig att sitta still och vara tysta 

i samlingar.”

Åsa Hasselblad Larssons två fl ickor går på 

Uptown School, även den en IB-skola. ”Barnen 

får ett fantastiskt stöd med engelska som an-

draspråk. De läser hela tiden högaktuella ämnen 

och läsårets mål är tydligt kommunicerade till 

barn och föräldrar i början av året. Jag tycker 

också att det är toppen med skoluniform!”

På Dubai American Academy (DAA) går Anna 

Ljungkvists två pojkar: ”Jag tycker om att barnen 

byter lärare och klass varje år, vilket gör att de 

hela tiden får lära känna nya kompisar och blir 

mer självständiga. Ett extra plus på vår skola är 

att rektorn står i entrén varje morgon och hälsar 

alla välkomna.”

 

Sandra Alméns son går på brittiska Jumeirah 

English Speaking School ( JESS) och hon tycker 

det ar helt fantastiskt att ha skolbarn i Dubai. 

”Vädret gör att man aldrig behöver fundera på 

overaller och regnkläder. Skoluniformen sparar 

tid och man slipper långa diskussioner om kläd-

val på morgnarna.” 

Linda Jacobsson Asting älskar sin sons multi-

kulturella IB-skola i Abu Dhabi, Raha Inter-

national School (RIS): ” För mig som förälder 

är det jättebra att det fi nns en tydlig respekt för 

läraren och klasskamraterna, och en utbredd 

kulturell förståelse i utbildningen. Det ger 

barnen en ovärderlig kunskap om våra olikheter 

vilket är svårt att få i mer homogena miljöer. 

Och så älskar jag faktiskt skoluniformen; inget 

tjafs om vad de ska ha på sig på dagarna, och 

inte heller någon som får kommentarer om att 

de inte har ’rätt’ kläder.”

- Skoluniform, vänner från 50 olika länder och att sjunga 
nationalsången på arabiska varje morgon.

T E X T :  H E L E N A  L U N D B E R G  S U T T O N ,  M E L L A N Ö S T E R N  

F O T O :  P R I V A T A  A V  S W E O R ,  M E L L A N Ö S T E R N

Hur är det egentligen 
att ha skolbarn i 
Förenade Arabemiraten?

Maja och Helena Lundberg Sutton 
på International Day på HIS.

Joel och Benjamin Neely på DAA.

Isabelle Holmes med kompis på DBSJP.

Matilda Sutton med kompis pa Kings.

Theodor och 
Alexandra Saxby 
på väg till DIA.

Samuel Asting på RIS.
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- Det var en fullkomlig överraskning för mig, berättar Viktoria, 

och jag är helt överrumplad och jätteglad.

Det var på årsmötet med SWEA Athens, där Viktoria bor, 

som hon fi ck utmärkelsen efter att styrelsen hade nominerat 

hennes arbete med Lek och Lär, en metod för språkutveckling 

för förskolebarn.

Viktoria fl yttade till Aten för 15 år sedan och har anpassat 

sig väl till livet i Grekland. Hon tycker livet är lättare och kli-

matet har stor betydelse.

- Jag tror också att klimatet formar människor och de är 

väldigt öppna här. Det är högt i tak i Aten.

Det var inte förrän hon fi ck barn som hon plötsligt kände 

sig mer svensk än grekisk.

- Jag är väldigt svensk i mitt föräldraskap, konstaterar hon.

Viktoria kände behov av att prata svenska med andra föräldrar 

och startade SWEA Athens’ barngrupp där föräldrar och barn 

träff as, leker och pratar svenska. Men snart kunde man urskilja 

ett mönster där barnen pratade grekiska med varandra. Viktoria 

hittade en lösning även på detta.

BARN UTOMLANDS & SVENSKA SPRÅKET (BUS) är en 

kommitté inom SWEA International som drivs för att hjälpa 

föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till 

sina barn och stötta barnens fl erspråkighet. Kommittén 

utbildar och inspirerar föräldrar genom webbinarier, språk-

möten och en artikelserie i SWEA-tidningen FORUM.

SWEA är en global ideell förening och ett nätverk för sven-

skor och svensktalande kvinnor utomlands. Föreningen har 

cirka 7 000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala 

avdelningar i 30-tal länder på fem kontinenter. Genom att 

samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska 

ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och 

ett skyddsnät med länkar över hela världen.

VIKTORIA BLIR 
ÅRETS BUSa

T E X T :  H E L E N  R E N N I E - S M I T H ,  L O N D O N

Svenska Viktoria Johansson från Säffl e får 

den nyinstiftade utmärkelsen ÅRETS BUSa, 

från SWEA Internationals kommitté för Barn 

Utomlands och Svenska språket.

Det blev Lek och Lär för barn mellan tre och fem år. De träff as 

en och en halv timme varje vecka och samlas kring ett speci-

ellt tema. Exempel på teman förra året är Emil i Lönneberga, 

fotbolls-VM samt miljö och återvinning. Barnen sjunger 

sånger och ramsor, pysslar och busar kring temat. Varje sam-

ling slutar med en sagostund.

- Det skapar en trygghet att vi håller samma format varje 

gång, så att barnen känner igen sig, förklarar Viktoria.

I den strukturerade formen blir det naturligt för barnen att 

hålla fast vid det svenska språket och deras ordförråd utökas 

tack vare fokus på olika områden. Föräldrarna är jättenöjda och 

har märkt att deras barn spontant också pratar svenska hemma.

Viktoria, som är utbildad fysiker, berättar att hon älskar 

naturvetenskap och språk. Sedan många år driver hon och 

hennes man ett företag i byggbranschen.

- Jag tycker om kontraster, säger Viktoria, och arbetet med 

barnens språkutveckling är verkligen helt annorlunda än mitt 

vardagsjobb.
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M
itt namn är Annelie 

Nikou och jag jobbar som 

huvudlärare på Svenska 

Skolan i Singapore. Svenska Skolan i 

Singapore, vilken drivs av Svenska 

Skolföreningen, är en deltidsskola som 

undervisar svensktalande elever ca två 

timmar varje torsdagseftermiddag.

Jag är utbildad fritidspedagog och har 

jobbat inom skolans värld i 25 år innan vi 

fl yttade till Singapore sommaren 2013. 

Jag hade egentligen inte alls tänkt fortsätta 

inom skolvärlden när jag fl yttade utom-

lands utan jag hade bestämt mig för att 

jag skulle få en välförtjänt paus i mitt 

yrkesliv.

Men en tidigare kollega från samma 

skola där jag jobbade i Sverige, hade

fl yttat till Singapore ett år före mig och 

hon insisterade bestämt på att jag måste 

börja jobba på Svenska Skolan för att det 

var så roligt och inspirerande.

Jag var ganska lättövertalad och började 

jobba höstterminen 2013 och det har 

jag gjort sedan dess. Först som lärare i 

förskoleklassen men de senaste fem åren 

även som huvudlärare på skolan.

Jag har inte ångrat 

en dag att jag lät 

mig övertalas, för 

det är verkligen 

ett väldigt in-

spirerande och roligt jobb. 

Berikande att få ha kvar ena foten 

i skolans värld och i yrkeslivet. För det 

mesta är det alldeles för korta lektioner, 

då vi bara har två timmar varje vecka 

efter elevernas ordinarie skola. Trots 

detta möts man alltid av glada, nyfi kna 

och förväntansfulla barn.

Som klasslärare är den stora utmaningen 

att planera innehållsrika, roliga lektioner 

som passar den stora skillnaden i kun-

skapsnivåer som fi nns i varje klass. Det 

ska vara tillräckligt lätt för vissa, till-

räckligt svårt för andra samt även gå att 

möta de barn som har speciella behov.

Som huvudlärare är utmaningen att 

fi nnas som stöd och bollplank för övriga 

lärare när de stöter på olika svårigheter 

vad gäller elevers olika kunskapsnivåer 

och inlärningsbehov. Alla lärare har ju 

inte en lärarutbildning i botten och kan 

då behöva stöttning och vägledning på 

olika sätt.

T E X T :  A N N E L I E  N I K O U ,  S I N G A P O R E

F O T O N :  M A L I N  R I D G W E L L ,  S I N G A P O R E

SVENSKA SKOLAN 
I SINGAPORE

Annelie Nikou, huvudlärare på Svenska skolan i Singapore.
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D
et är en helt vanlig lugn och 

tyst lördagsmorgon på en gata 

vid foten av berget Filopappou i 

Aten. En man promenerar med sin hund 

på trottoaren och en bit bort öppnar 

någon sina fönsterluckor, men annars 

är det helt stilla. Det är nästan lite svårt 

att förstå att man befi nner sig mitt i 

centrala Aten. Plötsligt bryts tystnaden 

då innergården till ett av de vackra hu-

sen fylls med skratt och svenska röster. 

Barn i åldrarna tre till fem år droppar 

in med sina föräldrar och det klingar 

i luften av ”Hej” och ”God morgon”. 

Klockan närmar sig tio och det är ”Lek 

och Lär” som har slagit upp sina portar 

igen. Inne i lokalen är det förberett med 

allt som behövs inför dagens träff  och strax 

ringer fröknarna Margarita och Viktoria 

i den lilla klockan och barnen springer 

in. Något av de yngsta barnen vill ha 

mamma eller pappa med sig in, men övriga 

föräldrar slår sig ner på bänkarna utanför 

under tiden som lekträff en varar. Även 

om det är barnen som står i fokus för 

verksamheten så har vi föräldrar det inte 

så dumt vi heller därute... Vi varvar ner, 

beställer kaff e och får en stunds svensk ge-

menskap även vi. En skön start på helgen!

När idén till den här verksamheten föddes 

för två år sedan, var det som svar på en 

gnagande fundering: hur kan man hjälpa 

de yngre tvåspråkiga barnen att utveckla 

sina svenska språkkunskaper när de 

blir mer aktiva i det grekiska samhället 

(i förskolor, förskoleklasser och andra 

aktiviteter), men ännu är för små för att 

börja i Svenska skolan? Svaret blev Lek 

och Lär, vilket är en strukturerad lek-

grupp för svensktalande barn i åldrarna 

tre till fem år, ämnad att stärka deras 

svenska språkkunskaper i en lekfull in-

lärningsmiljö. Knuten till verksamheten 

fi nns också Lek och Läs, en bokbytar-

grupp med svenska barnböcker. Målet 

är att Lek och Lär ska hjälpa barnen 

inte bara med språket, utan även med att 

bygga på deras kunskaper om Sverige och 

stärka banden till den svenska kulturen. 

Dessutom kan det vara en rolig syssel-

sättning för yngre syskon till barn som går 

i Svenska skolan i närheten, på lördagsför-

middagar. 

Här känns det viktigt att betona att Lek 

och Lär inte är någon förskoleverksam-

het. Vi är ambitiösa - det ligger mycket 

arbete och planering bakom träff arna 

och vi inspireras ofta av aktiviteter som 

sker på svenska förskolor - men vi följer 

ingen skolplan och vi är inte utbildade 

lärare. Vår arbetsgrupp består av föräldrar 

som gör allt arbete volontärt. När barnen 

fyller sex år ges möjlighet till skolstart i 

Svenska skolan och därmed tar formell 

undervisning vid. Vi har en mycket god 

relation till skolan, vilket är värdefullt. 

Men hur ser våra lekträff ar ut då? Jo, 

varje lekträff  har ett särskilt tema som 

löper som en röd tråd genom de olika 

aktiviteterna. Våra teman rör allt möjligt 

som kan intressera barnen, gärna knutet 

till svenska traditioner och svensk kul-

tur, men även mycket annat. Exempel på 

LEK OCH LÄR - 
MAN LÄR SIG NÄR 
MAN HAR ROLIGT!
– SWEAS FÖRSTA BUSA BERÄTTAR OM 

ATENS VERKSAMHET

”Många föräldrar 
berättar att 

barnen numera 
talar mer svenska 
hemma, använder 

nya uttryck och 
har ett större 
ordförråd.”

T E X T  O C H  F O T O :  V I K T O R I A  J O H A N S S O N ,  A T E N



teman som vi har haft under våra första 

terminer är: Jorden och vi, Svenska 

sagoväsen, Rymden, Krakel Spektakel, 

Våra fem sinnen och Pippi Långstrump. 

Alla träff ar är utformade på ett liknande 

sätt så att barnen känner igen sig från gång 

till gång. Vi upplever att det skapar trygghet 

och uppmuntrar barnen att delta aktivt i 

aktiviteterna. Vi börjar med en samling 

där man sjunger en särskild samlingssång 

och tar upp närvaro genom att barnen 

får sätta upp sina fotografi er på ett när-

varoträd. Fröken och barnen diskuterar 

tillsammans kring dagens tema. Sedan 

följer organiserad lek med inslag av rim, 

ramsor, sånger och rörelse. Även här 

väver vi in dagens tema på olika sätt. Efter 

det är det dags för fruktstund och rast 

ute på innergården. När barnen kom-

mer in igen samlas de vid pysselbordet 

för kreativt skapande kring temat och 

därefter har vi en omtyckt sagostund 

med högläsning ur en svensk barnbok. 

Avslutningsvis rundar vi av med en 

avslutningssång. Varje träff  varar i 90 

minuter.

Lek och Lär slog upp portarna hösten 

2017. Hur ser resultatet ut hittills, efter 

fyra fullbordade terminer? Glädjande 

nog har vi haft full täckning av platser-

na varje termin. Alla barn som deltar i 

verksamheten förstår svenska, men nivån 

på talet varierar stort. En del talar sven-

ska obehindrat, andra delvis och några 

mycket lite. Oavsett nivå ser vi att barnen 

uppskattar träff arna. De förstår och 

accepterar att man talar svenska i lek-

gruppen, deltar aktivt och gläds åt att 

umgås med andra barn som delar erfar-

enheten av tvåspråkighet och den sven-

ska barnkulturen i form av traditioner, 

barnsånger, barnbokslitteratur etc. Många 

föräldrar berättar att barnen numera talar 

mer svenska hemma, använder nya ut-

tryck och har ett större ordförråd.

Det känns fantastiskt roligt att Lek och Lär 

utvecklats så positivt på så kort tid. Hela pro-

cessen, från en idé - som kläcktes en vanlig 

kväll när jag läste godnattsagor för barnen och 

ett av mina barn frågade om det är "många 

barn som har ett mammaspråk?" - som se-

dan utformades till ett koncept, till att hitta 

fantastiska föräldrar som ville vara med i en 

arbetsgrupp, hitta en lämplig lokal, planera 

teman och nu vara inne på den femte fullbe-

lagda terminen – har varit obeskrivligt rolig! 

Ofta får jag frågan hur jag orkar och 

hinner med barngruppen och Lek 

och Lär. Som förvärvsarbetande 

småbarnsmamma med tre barn på 

åtta, fem och ett år kan jag inte påstå 

att jag har någon ledig tid jag behöver 

fylla... men engagemanget ger absolut 

mer energi än det tar! En rörd mamma 

som berättar att dottern numera pratar 

svenska hela vägen hem på lördagarna, 

en liten blyg pojke som inte velat pra-

ta svenska, men plötsligt en dag glatt 

sjunger med i samlingssången, en varm 

kram, ett glatt ”god morgon”, en liten 

hand i sin, gemenskap, vänskapsband, 

samhörighet. Den självklara tryggheten 

man ser att barnen känner i det svenska. 

Jag kan varmt rekommendera det här till 

vem som helst. Det är värt några sömn-

lösa nätter! Så tack till alla fi na barn och 

föräldrar för att ni är med och sprider 

glädje och såklart tusen tack till Diana, 

Fotini, Margarita och Vasilis som varit 

med och byggt upp verksamheten! 

Jag vill också gärna passa på att än en 

gång tacka SWEA International för 

BUS-utmärkelsen, som var en fantas-

tiskt rolig överraskning och som ger oss 

än mer energi att fortsätta utveckla och 

förbättra Lek och Lär! Tack! <3

 

Viktoria Johansson 

Samordnare och ansvarig för SWEA 

Athens Barngrupp och Lek och Lär

För mer information: 

sofi a_viktoria@hotmail.com

(Sedan texten skrevs har Lek och Lär 

fl yttat, eftersom lokalen vi hyrde hastigt 

och lustigt blev såld. Vi håller numera till 

i en lokal i Paulusgården, Svenska kyr-

kans lokaler i stadsdelen Plaka, en kort 

promenad från Svenska skolan i Aten.)
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V
ilken lycka när ens barn knäckt 

koden att sätta ihop bokstäver till 

ord och upptäcker läsandet! Mitt i 

den glädjen kom familjens hastiga fl ytt till 

Kalifornien och ett helt nytt språk. Men 

gosedjuret hann med i kappsäcken samt 

orden coke och ice cream. Vår äldste son 

på fem år läste Kalle Anka (var inte an-

sett som gott pedagogiskt material på 

den tiden, men han läste ju svenska) och 

skrev små brev till mor- och farföräldrar. 

Snart fi ck dock alla a och o ringar och 

prickar. Han visste att det skulle vara så-

dana krumelurer, men inte alltid när och 

var. Jag samlade fyra familjer och hade en 

svensk-dag i veckan. Vi hann inte så långt 

i stavandets värld förrän det var dags för 

fl ytten till New Jersey.

I New Jersey fanns gott om svenskar och 

vid midsommartid samlades alla runt 

stången och jag ledde danslekarna. Det är 

så sant att när barnen växer upp utomlands 

kan det svenska språket och den svenska 

kulturen snart bli främmande. Det ville 

min nyvunna vän Ulla Jonsson och jag 

förhindra. Vi bildade en skolförening och 

jag skrev skolans första kursplan. Med 

några driftiga pappor skrev vi stadgar och 

ansökte om att få starta kompletterande 

svenskundervisning för alla barn vars 

föräldrar arbetade i den svenska stålindus-

trin i New Jersey på 1970-talet, samt vår 

familj, där pappa var ute på kontrakt för att 

forska och uppfi nna tröghetsnavigerings-

system inom fl yg och rymdindustrin.

 

Så i januari 1976 började vi med 44 barn 

och två svenskutbildade lärare i lånade, 

men gratis, lokaler i Wayne. Vi var den 

femte skolföreningen i Nordamerika. Idag 

fi nns 36 stycken. Skolföreningen inkorpo-

rerades också i delstaten New Jersey. Stats-

bidraget var 100 SEK per behörig elev. 

Mycket har hänt för den kompletterande 

undervisningen sedan dess. Nu får vi 

mycket mer stöd, med egen kursplan och 

bidrag, som visserligen halverades 1997-

1998 av regeringen men som nu åter är på 

uppgång. 

Ett enormt stöd är alla nätverkskonfe-

renser som Skolmyndigheter i Sverige 

och skolföreningar anordnar, även om 

ordet kompletterande svenskundervis-

ning inte förekom under mina första 

konferenser i slutet av 1970-talet och 

början av 1980-talet.  Numera är det den 

skolform i utlandet som har fl est elever. 

Och tack vare Skolverkets och SUFs 

(Svensk Utlandsundervisnings Förening) 

sommarkonferenser i Stockholm i augusti, 

och i samverkan med alla lokala nätverk 

över hela jorden får lärare och styrelse-

ledamöter vidareutbildning, senaste nytt 

inom skolvärlden, kunskap om lagar, 

tips av olika slag, inspirationsinjektioner 

samt känslan av att tillhöra ett gemensamt 

kollegium.

När SUF för första gången tänkte lägga sitt 

sammanträde och skolbesök utanför Eu-

ropa, anordnade jag Nordamerikas första 

nätverkskonferens i New York. Året var 

1995, och detta ledde till fl era regionala 

SWEA 40 – 
SVENSKA SKOLAN I NJ 44 ÅR – 
VILKEN VÄRLDSOMFATTANDE 
GEMENSKAP I ALLA ÅLDRAR! 
T E X T :  G U N H I L D  L J U N G ,  N E W  J E R S E Y

F O T O :  E M M A  S L E I G H T H O L M E ,  N E W  J E R S E Y

”För att respektera 
nya kulturer 

måste man känna 
sig själv, veta var 
man hör hemma 

och inte förlora sitt 
ursprung.”
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östkustmöten initierade av mig och min 

lärarkår. Nordamerikanska nätverkskon-

ferenser äger nu också rum vartannat år. 

För att respektera nya kulturer måste man 

känna sig själv, veta var man hör hemma 

och inte förlora sitt ursprung. Undervis-

ningen har gett eleverna förutsättningar 

att utveckla sin svenska identitet via kul-

tur, natur och samhällsstudier. Så vi håller 

nobelmiddagar, vi lussar på SWEAs jul-

marknad varje år, vi har presenterat luciatåg 

hos guvernören i New Jersey, på muséer 

och i World Trade Center, vi dansar ut ju-

len i en hejdundrande julgransplundring 

med fi skdamm och svenskt smörgåsbord, 

vi jul-och påskpysslar, frossar i egengjorda 

semlor, tävlar i SUF-VM och OS, spelar 

brännboll och går på naturstudier. Vi lär 

oss om geografi  och historia, växter och 

djur i landskapen och inser även att där 

fi nns olika matkulturer.  Vi jämför våra 

länders skolluncher, gör studiebesök och 

jämför indianer med samer och mycket 

mer. Vi vill väcka elevernas nyfi kenhet 

och positiva attityd medan vi också lär oss 

om våra båda hemländer.

Lektionerna struktureras med återkom-

mande moment såsom högläsning, språk-

geni, tema och avslutningssång. Eleverna 

älskar rättstavningslekar och vi drillar 

stavning, vilket gav en kommentar från 

en professor på KTH – Kungliga Tekniska 

Högskolan - efter vår sons första labb-

rapport: ”Ni stavar som krattor förutom 

en som stavar riktigt hyfsat”. Vår son, som 

aldrig gått i skola i Sverige, men i komplet-

terande svenska i New Jersey! Bravo! Upp 

och hoppar några minuter mellan moment-

en gör vi också enligt Gen Pep då fysisk 

aktivitet kan förbättra vår inlärnings- och 

koncentrationsförmåga. Alltså bra både för 

kropp och knopp! 

GLÄDJEN MED SVENSKA SKOLAN 

Svenska Skolan i New Jersey är en träff punkt 

för barn och ungdomar. En svenskklubb där 

de får träff a och umgås med andra barn i 

samma situation medan de vidareutveck-

lar sitt svenska språk, hittar sin svenska 

identitet och har roligt tillsammans. Vi 

lär oss om det unika i allt det svenska och 

gör jämförelser med vårt nya hemland. 

Språket är ju vägen till gemenskap. Den 

gemenskapen fortsätter nu i sitt 44:e år.

 

UTMANINGARNA 

Vi har följt svenska näringslivets upp- och 

nergångar i vår delstat, vilket inneburit 

omstrukturering av platser för under-

visning. På grund av logistiken fl yttar 

skolan närmare barnen för att kunna nå 

fl er elever. För att hålla samman de olika 

avdelningarna har skolan ett gemensamt 

tema varje läsår så att eleverna känner att 

de alla tillhör Svenska Skolan i New Jersey. 

Slutprodukten blir en bok i temats tecken, 

där alla har medverkat, vilken presenteras 

på skolavslutningen.

Vår största utmaning just nu är konkur-

rensen med tiden efter vanliga skolans slut 

med ansträngande krav från amerikansk 

skola och dess tidskrävande aktiviteter 

samt enormt långa resvägar tidsmässigt sett 

på grund av den täta trafi ken. Ett fl ertal 

elever har glädjande nog börjat distans-

undervisning men elevantalet i klassrummet 

krymper, vilket oroar skolföreningen och 

New Jersey-skolans framtid. Vi ger dock 

inte upp hoppet utan räcker ut handen i 

alla riktningar och väntar ivrigt på nya 

elever, för vi vet att två- och fl erspråkighet 

är fördelar i vår värld idag. Välkommen till 

Svenska Skolan i New Jersey!

GUNHILD LJUNG

Svenska Skolan i 

New Jersey.

Född i Valbo, 

Gästrikland.

Giftermål 1961. 

Två söner, som var 

orsaken till att bilda 

Svenska Skolan. 

Två barnbarn som 

också gått i 

Svenska Skolan i 

Walnut Creek, CA.

Flytt till Kalifornien 

1968 och till 

New Jersey 1972.
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T
änk att det är precis 20 år sedan 

som svenska skolan föddes här i 

Seattle. Vi var två nyinfl yttade 

lärare, Lena Powers och jag, Stina Cowan, 

som saknade en svensk skola, dels för våra 

barn (Lenas barn var i skolålder och jag var 

gravid med mitt första barn) men också för 

vår egen del som utbildade lärare. Lena, 

som kom till Seattle redan 1997 startade 

först svenskundervisning i sitt hem för ett 

15-tal barn. Efter några månader kom jag 

till Seattle och via konsulatet kom vi i kon-

takt med varandra. Lena hade lång erfar-

enhet av skolan i Sverige och jag hade er-

farenhet av svenska skolor i utlandet, först i 

Bryssel och sedan i Washington D.C.

På tidigt stadium tog vi kontakt med 

Skolverket och den kontakten visade sig 

fruktsam. Detta blev ett samarbete som gav 

både ekonomiskt stöd och legitimitet och 

ett samarbete som fortsatt tills dags datum. 

Lokalerna på Svenska klubben förhand-

lades fram och i augusti var det dags för 

ett första öppet hus. Knappt 20 elever och 

deras föräldrar kom så vi startade med 

bara två grupper, en för yngre barn som 

vi kallade den blå gruppen, och en för äl-

dre som blev den gula gruppen. Nu när 

skolan är så starkt etablerad är det svårt att 

tro att vi under fl era år varje sommar un-

der våra lärarkonferenser (med enbart två 

lärare!) oroade oss för om vi skulle ha till-

räckligt med elever för att kunna fortsätta 

verksamheten!

Efter ett tag startade den röda gruppen 

för de yngsta eleverna och under en kort 

tid hade vi en grön grupp för barn utan 

djupare svenskkunskaper. Den brandgula 

gruppen startades efter ett tag för de äldre 

eleverna.

Med en väldigt engagerad föräldrakår 

bildades en styrelse och under de första 

åren hade vi ett imponerande program. 

Allt ifrån temadagar om Astrid Lindgren 

då alla barnen klädde ut sig till sin favorit 

från Lindgrens böcker, till temadag om 

Sven Nordqvist, då två av skolans föräldrar 

klädde ut sig till Pettson och Findus och 

spelade teater för barnen och därefter bjöds 

alla på pannkakstårta. 

Eleverna spelade teater och ett år hade vi 

lästema då grupperna “tävlade” om vem 

som läst fl est böcker.

 

Vi hade teaterbesök från Sverige, och 

barnen fi ck spela brännboll (vilket visade 

sig vara svårt om man är van vid baseball-

regler). Några år erbjöd vi eleverna en 

chans att ta svenska simmärken och på fri-

luftsdagarna fi ck barnen chansen att springa 

stafett och hoppa längd.

Men framför allt blev svenska skolan en 

svensk tillhörighet där barn och deras 

familjer fi ck vänner. För nyanlända blev 

den ett bekant sammanhang i ett främ-

mande land och för alla erbjöd den stärkta 

kunskaper i både svenska språket, våra tra-

ditioner och vår historia. Nu är det länge 

sedan både Lena och jag var involverade 

i skolan, och ännu längre sedan våra barn 

var elever i skolan. Men det är med både 

glädje och stolthet vi ser hur det som 

startades av en handfull eldsjälar för två 

decennier sedan har förvaltats så väl och 

blivit en svensk institution i Seattle att 

räkna med.

SVENSKA SKOLAN I 
SEATTLE

T E X T  K O P I E R A D  F R Å N  S K O L A N S  Å R S B O K  Å R  2 0 1 7
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SVENSKA 
SKOLAN I 
ORANGE 
COUNTY

Svenska skolan i Orange County startades 

1996 av några mammor som saknade en grupp 

där deras barn kunde träff as ett par gånger i 

veckan för att prata svenska, leka och lära sig 

om svensk kultur och grammatik. Det var inte 

så många elever då skolan startade, men den 

har växt rejält sedan dess. Jag började 1997 med 

min då fem månader gamla pojke Andrew.

Så småningom delades skolan upp i för-

skolan och skolan. Som mest hade skolan 120 

elever fördelade på fyra förskoleklasser och 

fem skolklasser. I nuläget har vi 55 elever upp-

delade på tre förskoleklasser och fyra skolklasser. 

Huvudläraren på Svenska skolan, Lisa La Russa, 

tog sig an att se till att utveckla ordentliga 

läroplaner och att allt dokumenterades.

De höga hyrorna för lokaler är det största 

problemet i Orange County. För att få 

in lite extra pengar till skolan så anord-

nas olika fundraisers/insamlingar - både 

stora och små. Ibland något så enkelt som 

fi rande av Kanelbullens dag eller Fettis-

dagen med bullar till försäljning, andra gånger 

tjejmiddagar eller stora fester med under-

hållning och auktion.

 

Vi har haft många besök från Sverige genom 

åren, både av teatergrupper och musikanter 

samt nu senast av en känd barnboksförfattare. 

Våra elever tycker det är så roligt och det 

uppskattas enormt av alla.

Skolan får bidrag från svenska staten för de 

äldre eleverna, men inte för förskolan. Vi har 

varit i diskussion med Skolverket om detta 

men de tycks inte förstå hur viktigt det är att 

få in bidrag för förskoleklasserna. Vi är också

oerhört tacksamma för den årliga dona-

tionen från SWEA Orange County som gör 

det möjligt att bibehålla en hög kvalitet i vår 

undervisning!

Själv har jag varit lärare på skolan i 16 år 

och undervisat alla olika årskullar, varit 

huvudlärare samt ordförande för skolan. 

Svenska skolan betyder mycket för mig och jag 

har verkligen uppskattat att träff a alla under-

bara barn och föräldrar!

T E X T :  L E N A  J O H A N S S O N ,  O R A N G E  C O U N T Y

F O T O :  S V E N S K A  S K O L A N ,  O R A N G E  C O U N T Y
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STUDIER I SVERIGE

Många Sweor med barn funderar över möjligheterna att låta 

dem studera i Sverige i framtiden. Några önskar att telningarna 

ska få uppleva en klassisk sittning i lång klänning ackompanjerad 

av usla skämt och Bellmans epistlar i alla tonarter (samtidigt), 

medan andra känner tryck från tonåringar som längtar efter 

att bli ”svenskar på riktigt” och bo åtminstone en tid i Sverige. 

För Sweor som fl yttar tillbaka till Sverige innan barnen når 

gymnasieåldern är drömmar om svenskt studentliv sällan svåra 

att uppfylla, men för oss med äldre tonåringar kan vägen till 

svenska universitet innehålla fallgropar. Med rätt planering 

och kunskap kan många av dem dock undvikas. 

BLI BEHÖRIG TILL HÖGRE UTBILDNING

Alla förstår att kunskaper i svenska är en förutsättning för ett 

bra liv i Sverige. Många utlandssvenska föräldrar pratar därför 

svenska med sina barn under deras uppväxt. Men det räcker 

inte. För att komma in på ett universitet eller en högskola i 

Sverige krävs grundläggande högskolebehörighet. Den får 

man genom examen från ett svenskt högskoleförberedande 

program eller gymnasieexamen från ett annat land, tillsam-

mans med kunskaper i svenska motsvarande det svenska gym-

nasiets kurs 3, engelska motsvarande kurs 6 och matematik 

kurs 1. Många program kräver också särskild behörighet. Den 

varierar beroende på utbildning.

Den rakaste vägen till universitetsstudier i Sverige går via 

godkända betyg från ett högskoleförberedande program på en 

svensk gymnasieskola.  Svenska betyg som ger gymnasieexamen 

kan även fås via en svensk utlandsskola med gymnasium alter-

nativt självstudier på Hermods Distansgymnasium. Att bo hos 

en släkting och studera på en vanlig svensk gymnasieskola eller 

på en skola i Sverige med internat (det fi nns fl er än Lundsberg 

och Sigtuna) är också en lösning. Innan man börjar gymnasiet 

krävs dock kunskaper i svenska motsvarande årskurs 9. Saknas 

den biten, fi nns Introduktionsprogrammet.  

En annan smidig väg är International Baccalaureate (IB).  

Eftersom programmet är populärt i Sverige fi nns tydliga regler 

som gäller även för IB-elever utomlands. Ett IB-diplom med 

godkänt betyg i ”Language A Swedish” ger därför svensk hög-

skolebehörighet. En annan fördel med IB är att det fi nns ett 

välfungerande system för onlinestudier (School Supported Self 

Taught) i ”Language A”. Eleverna kan även studera två språk 

på modersmålsnivå på programmet. 

För några år sedan var IB under debatt då betygen 

devalverades. 2019 har skalan ändrats igen, så att elever inte 

missgynnas vid antagningen i Sverige. IB-elever får även 

räkna in meritpoäng enligt samma system som elever från svenska 

gymnasieprogram (se nedan).

Majoriteten av de som söker med utländska betyg till svenska 

universitet har dock en examen som kräver komplettering, då 

ett godkänt betyg i svenska är ett krav vid antagningen. De som 

är över 18 år och folkbokförda i Sverige läser oftast in svenskan 

på gymnasienivå via KomVux i den egna kommunen. På uni-

versiteten fi nns också grundkurser i svenska som ger högskole-

behörighet. 

Många av våra utlandssvenska ungdomar har en hög nivå 

på svenskan och de vill därför in på universitetet direkt, utan 

förberedelsekurser i Sverige.  Här fi nns ”Tisus*-testet”, som 

även kan tas utomlands. Ett godkänt ”Tisus*-resultat” mots-

varar ett godkänt betyg från gymnasiekursen ”Svenska som an-

draspråk 3”. Provet kan tas vid två tillfällen varje år. Testtagaren 

ska klara alla provdelar; läsförståelse, uppsats och muntlig produk-

Vad händer med 
svenska studier om och när 

vi återvänder hem?
T E X T :  A N N A - L E N A  O L S S O N ,  R I V I E R A N

F O T O :  P I X A B A Y
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tion. En stor fördel med ”Tisus”* 

är att det kan förberedas och göras 

innan fl ytten till Sverige. 

Några svenska elever har möjlighet 

att ta en ”European Baccalaureate” 

med svenska som förstaspråk enligt 

liknande principer som IB. Även 

studier vid svensk folkhögskola kan 

ge behörighet.

*Tisus = Test in Swedish for 

university studies.

ANTAGNINGSSYSTEMET

Ansökan till universitet i Sverige 

ska göras via Utbildning och 

Högskolerådets (UHR) webb-

plats antagning.se. Här fi nns 

mängder av bra information, 

även på engelska. UHR har även studievägledare. Observera 

dock att de inte kan svara på allt – det fi nns oerhört många 

utbildningar i världen och systemen ändras ofta med poli-

tiska beslut. Särskilda bedömningar av betyg och meriter kan 

krävas och dessa görs inte förrän ansökan har kommit in. 

Detta kan så klart kännas frustrerande. Bostad i Sverige ska 

ju ordnas, till exempel. Många ringer då till universitetens 

vägledare, men eftersom de inte håller i antagningen (det gör 

ju UHR!), kan de sällan hjälpa till. Dessutom behövs ofta

 vägledningen långt innan det är dags att söka till högskolan, efter-

som det är gymnasiet som ligger till grund för behörigheten. 

BETYG 

I Sverige ges betyg i skalan A-F där F är underkänt. Nivåerna 

styrs av nationella prov och lärares bedömningar. Bokstavs-

betygen från gymnasiet räknas om till siff ror och ett så kallat 

meritvärde. Den elev som får A i alla kurser har meritvärde 

20,0.  

Elever på ”International Baccalaureate” får betyg i skalan 1-7. 

Högsta slutpoäng är enligt IB:s system 45. I Sverige räknas IB-

poängen om till svensk skala.  Från vårterminen 2019 är 43-45 

poäng likställt med 20,0. Det är en förskjutning till fördel för IB, 

efter mycket kritik mot den tidigare omräkningen.

MERITPOÄNG 

Trots att 20,0 betyder högsta betyg i alla ämnen, fi nns det 

ett antal utbildningar i Sverige som kräver meritvärden 

över 20. Detta beror på systemet med meritpoäng för 

språk och matematik. En elev kan med detta få 2,5 poäng 

extra att lägga till det ursprungliga meritvärdet. Det betyder att 22,5 i 

realiteten är den maxpoäng som 

gäller idag. 

Även IB-elever får räkna in 

meritpoäng för språk och matema-

tik i slutbetyget. Dessa läggs på efter 

omräkningen till svenskt meritvärde. 

En elev med 43 poäng på IB får alltså 

22,5 med max meritpoäng.

För elever med gymnasiebetyg 

från andra skolsystem gäller en 

annan hantering. Meritpoängen 

fördelas generellt efter elevens 

allmänna resultat med en särskild 

formel. Kontakta en studievägle-

dare om du vill veta mer om detta.

URVALSGRUPPER

Ungdomar med full-

ständig svensk gymnasiebehörighet vid examen sök-

er direkt till universitetet i den största urvalsgruppen för 

betyg, medan de som behöver komplettera söker i en 

kompletteringsgrupp. Eftersom direktgruppen är störst får de 

fl er platser och meritvärdet som krävs brukar vara något lägre 

där. Detta kan vara värt att tänka på angående ”Tisus-testet”; 

om det klaras av innan eleven tagit examen, räknas det inte 

som en komplettering. 

För den som uppfyller alla krav för en utbildning kan även 

Högskoleprovet (HP) vara en viktig väg in. HP genomförs två 

gånger om året på många platser i Sverige och på några orter 

utomlands. 

En annan väg in på några mycket populära program går 

via så kallat ”Alternativt urval”.  Oftast består det av ett prov 

följt av intervju, men de grundläggande kraven på behörighet 

måste först uppfyllas. 2019 avsätter Karolinska Institutet 1/3 av 

platserna på Läkarprogrammet och Tandläkarprogrammet till 

”Alternativt urval”. 

Utlandssvenska ungdomar är varmt välkomna till svenska univer-

sitet. Ofta är de duktiga studenter och deras språkkunskaper och 

vidgade vyer berikar miljön. Vägen till att studera i Sverige 

kan kännas krokig, men ge inte upp! Var ute i god tid bara, och 

ha inte för bråttom. Fundera på olika lösningar och tveka inte 

att ta hjälp utifrån. 

Lycka till med er ansökan! 

Anna-Lena Olsson 

Anna-Lena undervisar svenska ungdomar utomlands i 

svenska språket. Undervisningen sker via Skype.  

FAKTA OM ANNA-LENA OLSSON

BOR Cagnes-sur-Mer i Frankrike.

AVDELNING SWEA Rivieran (SWEA 

Professional Rivieran).

BAKRUND Grundutbildning till 

gymnasielärare i svenska och en-

gelska med litterär inriktning. 

Arbetar med internationell utbild-

ning sedan 2005 (främst Interna-

tional Baccalaureate).

FAMILJ Make och en 19-årig son 

som återvände till Sverige 2018 för 

studier på KTH.

ARBETE Grundare av utbildnings-

företaget Global Svenska Plus.

FRITID Älskar mitt jobb, så fritiden 

ägnas ofta till läsning, skrivande 

och samtal om språk. Vistas även 

en del till fots i naturen.

VARFÖR VARA MED I SWEA 

SWEA är ett inspirerande nätverk 

för alla svenska kvinnor utanför 

Sverige.

F O T O :  P R I V A T
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HAWAII

GÖTEBORG

SAN FRANCISCO

VÄSTERÅS

VÅR VACKRA – VITA  

Det kan väl inte ha undgått någon att 

SWEA har haft ett hejdundrande kalas världen över i 

samband med fi randet av SWEA 40 år? Helgen den 10 - 12 

maj skakades världen av hurrande, fi rande Sweor jorden 

runt. De fl esta bilderna har ni nog redan sett i våra sociala 

medier men Forums upprop i medlemsgruppen Facebook/

SWEA Världen resulterade i några fi na bilder i vår tidning också. 

Njut av bilderna och minns vår härliga och fantastiska fest! 



AUSTRIABOSTON

SOUTH FLORIDA

 – VÄRLDSVIDA FEST!

ATLANTA

VIRGINIA BEACH

SINGAPORE



40

NEW YORK

MARBELLA

MICHIGAN

VÅR VACKRA – VITA  
PORTUGAL

40
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BUDAPEST

IRLAND

LONDON

NEW JERSEY

PORTLAND

 – VÄRLDSVIDA FEST!

COSTA BLANCA
4141
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MELBOURNE

WASHINGTON

ZÜRICH

VÅR VACKRA – VITA  

MALMÖ

42
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PHILADELPHIA

LUXEMBURG

 – VÄRLDSVIDA FEST!

NORTH CAROLINA DENVER

4343
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Hemma hos...
Vi tittar in hos Sweor runt om i 
SWEA-land.

Ta del av deras berättelser om hur 
expatlivet påverkat deras inredning.

I D É :  K E R S T I N  O C H  A N D E R S  D A H L ,  S I N G A P O R E / J A K A R T A

Anna-Karin 
Nyfjäll

BANGKOK

Hejsan! 

Jag heter Anna-Karin Nyfjäll och är 

strax över 50 år. Jag har nu bott i 

den fantastiska storstaden Bangkok 

i snart två år.

Hemma i Stockholm drev jag 

inredningsbutik med en inriktning 

av ”bohemian chic”, med inslag av 

gröna växter. Jag jobbade också 

med att inreda hem och styla 

lägenheter och hus inför försäljning 

samt som frilansande inrednings-

stylist för olika tidningar, t ex Elle 

Interiör och Hus och Hem. 

T E X T :  A N N A - K A R I N  N Y F J Ä L L ,  B A N G K O K    

F O T O :  T H O M A S  E N G S T R Ö M ,  B A N G K O K
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I 
23 år drev jag butiken Årstiden som låg på Drottning-

gatan och därefter i ca fem år butiken In the Mood, som 

låg på Söder. Vi fi ck sedan chansen att fl ytta ut i världen 

under några år, och hamnade i en fantastisk villa strax utanför 

Bangkok, med en stor härlig trädgård. Där har jag fått möj-

ligheten att odla tropiska bananträd, palmer och andra exo-

tiska växter, som man bara drömmer om i Sverige.

Jag tyckte det var så roligt att få börja om med ett nytt hem som 

var helt nybyggt, ett oskrivet blad, att kunna få börja om med 

en helt ny stil och i andra färger. Vi hyr vårt hus möblerat, men 

vår husägare fi ck höra talas om att jag var inredare, så jag fi ck 

köpa in alla möbler efter eget tycke och smak. Jag var dock 

fortfarande kvar i Sverige och fi ck handla allt via nätet, vilket inte 

var helt lätt. Det blev en utmaning att få till det, men det blev en 

bra och skön blandning av Thailand och Europa. Vi hade också 

med oss en del av våra små möbler, detaljer och många lampor.

Vi bor granne med IKEA, så dit har det blivit många vändor, och 

där kommer en del av det svenska in, t ex korgmöbler med det 

exotiska namnet Stockholm.

Jag älskar marknader och loppmarknader, vilket det fi nns 

otroligt gott om i Thailand. Bilen har fyllts många gånger, 

med krukor, korgar, växter och antikviteter som vi har 

dekorerat vårt hus med.

Vi har många gröna växter både inomhus och utomhus; vaser 

fyllda med blad och färska blommor, som man verkligen kan 

frossa i här i Bangkok.

Här fi nns också väldigt många duktiga hantverkare som vi 

tagit hjälp av. Vi har fått kuddar och gardiner uppsydda av 

tyger som jag har hittat på lokala marknader och i den indiska 

stadsdelen i Bangkok. Vi har även fått möbler snickrade i 

bambu, såsom solsängar och soff or.

Både jag och min man är väldigt intresserade av heminredning 

och gillar att tillverka saker själva.

Nu när jag har mycket egen tid, så har jag börjat ta tag i alla 

mina drömmar, dreja, måla, sy och göra makramé. Det är 

helt fantastiskt att till sitt hus kunna tillverka kaff ekoppar, 

mattallrikar och stora canvastavlor.

Vi fullkomligt stormtrivs här i Thailand, det blir också många 

resor runt om i Asien och då blir det ofta inköp av fi na saker 

till huset. Det har blivit många resor till Bali, som har en 

fantastisk inredningsstil.

Vi har känt att det är viktigt att satsa på att kunna ha det 

mysigt omkring sig, då man nu ska vara här ett antal år. Vi 

mår bra av att ha vår egen stil omkring oss.

Det har blivit 
många resor 
till Bali, 
som har en 
fantastisk 
inredningsstil.”

4545
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Jag har inrett min våning ganska klassiskt. Oftast när man hyr 

våning i Thailand, är den redan inredd. Jag har behållit en 

hel del av inredningen som tillhör ägarna, men adderat klassiska 

Chesterfi eld-soff or, fåtöljer, matsalsstolar och säng. Mattor och 

lampor samt prydnadssaker är egna. Jag älskar konst, men tyvärr 

är det få väggar att hänga konst på. Fönstren går alla från golv 

till tak och det fi nns inga fönsterbrädor, vilket jag kan sakna. 

Jag älskar att ha smålampor tända i fönstren, men det går inte. 

På blomstermarknaden i Bangkok, kan man frossa i alla sorters 

sagolika blommor. Orkidéer t ex, som är rätt sällsynta i Sverige och 

dessutom dyra, kostar inte många baht här. Jag brukar alltid omge 

mig med färska snittblommor som jag tycker ger en härlig touch.

De fl esta bostäder har pool, vilket är en underbar lyx.

Jag har prytt min bostad med otaliga foton. Det ger mig en 

känsla av att ha familj och vänner i närheten, även om de bor 

långt ifrån mig.

Jag tror att de fl esta expats tar med sig lite prydnadssaker som 

representerar det land man kommer ifrån. Jag har inga dalahästar, 

men väl en del Orrefors- och Kosta Boda-skålar, vaser etc.

Liksom många med mig, tycker jag om kuddar och har det 

både i soff or och på sängar.

Vad jag snabbt införskaff ade var ett piano. Det är jag uppvuxen 

med och skulle verkligen sakna om jag inte hade något, eftersom 

jag spelar till husbehov.

Jag älskar att min våning är så rymlig, den är perfekt för middagar 

och även lite större sällskap. Jag känner mig väldigt hemma här, 

inredningen skiljer sig inte mycket från hur jag hade det under 

mina år i Schweiz. Lite blandning av allt, det är vad som gäller 

för mig.

T E X T :  A G N E T A  D E  B E K A S S Y ,  B A N G K O K    

F O T O :  T H O M A S  E N G S T R Ö M ,  B A N G K O K

Agneta 
de Bekassy

BANGKOK

Jag bor i Bangkok, mitt inne i 

smeten i en, i mitt tycke, mysig 

våning. Den är i två etage och 

påminner lite om svenska hem 

eftersom den är inredd med 

mycket trä. Stora balkonger 

gör den extra rymlig och 

det är underbart med rejäl 

uteplats.
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Birgitta 
Abrahamsson

STOCKHOLM

Jag bodde i Bangladesh under åren 2005 

- 2008. Bilderna med urnan, trum-

man - ett slagverk som kallas tabla - samt 

bilden på maskerna, elefant och ansikte, 

är därifrån. Vi bodde i huvudstaden 

Dhaka med ca 15 miljoner invånare i ett 

diplomatområde med gränsvakter vid 

infarten. Min man jobbade på ambassaden 

och jag på Dhaka International American 

school med svenskundervisning för sven-

ska skolbarn. Jag jobbade även på, och 

sponsrade, en slumskola som drevs av en 

NGO (Non Government Organisation). 

Dessutom var jag också med i UN-

Women, som jobbar med välgörenhet. 

Vårt "residence" var palatsliknande med 

fl era våningar och bl.a. fem sovrum 

med toalett till varje. Där hade vi ofta 

mottagningar och många besökare från 

Sverige. Vi hade fem anställda och två 

vakter som bevakade huset. Det var som 

att leva i två olika världar. Fattigdomen 

och överbefolkningen, samtidigt som vi 

hade det lyxigt. Bangladeshierna var så 

vänliga och glada trots många problem 

med fattigdom och sjukdom runt om-

kring dem. 

Trummorna gjordes av lera och getskinn 

och spelades på av bengalerna, tillsammans 

med en harmonica, till deras sånger. 

Maskerna gjordes av en konstnär som vi 

lärde känna. Han och hans fru hade också 

en konstskola för ungdomar i Dhaka.

Efter Bangladesh bodde vi i Addis Abeba 

i Etiopien under åren 2008 - 2010. 

Hyllan med giraff er och pärlhöns är 

minnen från den posteringen. Vi bodde i 

en ambassadvilla med härlig trädgård där 

det fanns exotiska blommor, kaff ebuskar 

och rosmarinbuskar. Där hade vi två an-

ställda: hemhjälp och trädgårdsmästare. 

Addis ligger högt, 2355 möh. Det tog 

någon vecka varje gång man kom dit 

att vänja sig vid den tunna, syrefattiga 

luften. Det var mest på marknader som 

vi köpte etiopiskt hantverk, den största 

marknaden var "Mercato" i Addis.

Under tre år bodde vi i Moskva, 2013 

– 2016. Bilder: stora ryska gumman, 

Matrjosjkan, och de små med Putin m.fl . 

Bild på tavlan på stora Ryska Ortodoxa 

kyrkan inne på Kreml-området med 

lökkupolerna i bladguld, är målad av en 

konstnär som jag lärde känna. Här bodde 

vi inne på svenska ambassadområdet i ett 

lägenhetshus, bevakat av fl era vakter. Vi 

hade en stor lägenhet med gym och tvätt-

stuga i källaren. Allt vårt bohag fl yttades 

från Stockholm och sedan tillbaka.

New York City var sista posteringen. Bild 

på diskhanddukstryck med Svenska kyrkan 

är därifrån. Det var stora kontraster, från 

Moskva till NYC. Två metropoler med 

så olika kulturer, språk och människor. I 

NYC bodde vi på "Upper East", 600 Park 

Avenue i svenskägda Parkkomplexet, där 

Svenska Generalkonsulatets Residens är 

inrymt. Ett 100-årigt gammalt hus som 

Sverige ägt sen 1947. 

T E X T  O C H  F O T O :  B I R G I T T A  A B R A H A M S S O N ,  S T O C K H O L M
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K
an det vara mer kontrastrikt?  Och visst är det så att 

den yttre miljön påverkar hur vi inreder vårt hem. Att 

”något sitter i väggarna” är mer än ett talesätt, och alla 

våra känslor är kopplade till de miljöer vi befi nner oss i. När 

man fl yttar väcks det en nyfi kenhet och att byta bostad kan 

man säga är ett sätt att börja om. Man förändrar invanda mönster 

att inreda och blir inspirerad av nya material, färger och former. 

De känslorna och den nyfi kenheten var påtaglig under vår fl ytt 

till Mellanöstern - men ännu mer vid återfl ytten till Sverige. 

Vi bodde i en lägenhet med en fantastisk utsikt över Persiska 

Viken med vajande palmer i förgrunden. Temperaturen låg 

långa perioder en bra bit över 40 grader. Så det var svalka man 

ofta längtade efter, ingen knastrande brasa, levande ljus med 

fl addrande låga eller mjuka fårskinnsfällar vilka nu verkar ha 

invaderat de svenska hemmen.

Så kom då dagen då vår container anlände till Sverige med 

alla fl yttkartonger, möbler och mattor som var allt annat än 

av skandinavisk stil. För visst är det så att vi svenskar inte kan 

få nog av den skandinaviska stilen, som med det avskalade, 

fräscha och ljusa sättet att inreda tilltalar oss. Lite panik infann 

sig först, eftersom i känslan av längtan fanns också en önskan 

att åter få omge sig av det där vita, och inte möbler med mörka 

toner. Det var dags att börja om.

I detta kaos som infann sig med uppackning som nu också 

skulle matchas med ytterligare lådor som förvarats hos någon 

släkting under alla dessa år var det lätt att få känslan av att ge 

upp. Men jag bestämde mig för att det skulle få ta sin tid och 

en del av lådorna står fortfarande ouppackade istället för att bli 

hysteriskt slängda saker. Jag satte fokus på att hitta en fi n balans 

med inspiration och minnen. Husets vitmålade väggar och den 

vackra parketten fi ck nu fungera som en omålad tavla där jag 

bestämde paletten.

Mitt intresse för Feng Shui visade sig vara ett perfekt redskap 

för att inreda mitt nya hem där jag skapade vackra kontraster 

kring gammalt och nytt. Med väl valda material, färger och 

former kunde jag nu bevara atmosfären från Mellanöstern till-

sammans med det svala skandinaviska. Bland våra möbler fanns 

bland mycket annat ett bord och en kista från Indien, mormors 

vackra hörnskåp, vilfåtöljen från Dux, som nu hunnit bli retro. 

Där fanns tavlor, skulpturer i trä, statyer och mindre föremål 

med tydlig orientalisk touch och de persiska mattorna. Var 

börjar man? Jo, jag föll pladask för fårskinnen, som fi ck sätta 

an den nya stilen. Den stora tavlan från kamelracet får hälsa 

välkommen. På kistan från Indien står den vackra vasen från 

Kosta Boda. De persiska mattorna ger en ombonad känsla och 

allt övervakas av den kinesiska krigaren högst upp på mormors 

vackra hörnskåp. Doftljusen brinner i varje rum och ger en 

känsla av harmoni och en plats att trivas på.

FRÅN MELLANÖSTERN 
TILL ETT LITET FISKELÄGE 

PÅ SYDKUSTEN

Karin 
Andersson

MALMÖ

T E X T  O C H  F O T O :  K A R I N  A N D E R S S O N ,  M A L M Ö



S A M M A N S T Ä L L T  A V  K E R S T I N  D A H L ,  R E D A K T Ö R  S W E A  F O R U M

Hej Hej!

Mitt namn är Christina Gabriella F Zaunders, jag tillhör 

SWEA Stockholm numera. 

Jag undrar om ni är intresserad av ett collage som jag har gjort 

för/till 40-åringen SWEA? Bilden är från SWEA-resan i juli 

2018 till Tornedalen, Norrbotten, som arrangerades av 

Marie Rönnqvist och Anna Brännström Milano. En mycket 

uppskattad resa. Jag sänder inte collaget nu vill först höra om 

intresse fi nns för detta i Forum. Jag är också med i SWEA Art 

Stockholm, som vi startade när jag återkom till Sverige 2011.”

Jag blev naturligtvis nyfi ken på Gabriellas bild 

och bad henne sända den till mig:

”Bilden är en hyllning till Agneta N. som också var med 

på resan. Den föreställer mest den norrländska naturen med 

djur och den enda personen som är med på bilden är Agneta. 

Sverigeresan var mycket uppskattad, som alltid.

Jag tycker att SWEA är den absolut bästa förening jag någonsin 

varit med i. 

Jag har skrivit en liten vers till SWEA...

"En Sweas idé" 

en hyllning till Agneta Nilsson.

Tänk vilken bra idé

som blev en sådan succé  

för alla kvinnor som vill va med 

från hela världen om du vill det.

Tänk att få va med i SWEA.....”

Med vänlig hälsning

Ch Gabriella F Zaunders

En vacker bild, en härlig och kärleksfull hyllning. 

Ett fyrfaldigt leve till allas vår Agneta Nilsson 

och till 40-åringen SWEA!
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SCANDICOLAB 
– ett paraply för svenska entreprenörer 

T E X T :  H E L E N  R E N N I E - S M I T H ,  L O N D O N   F O T O :  E D I T H  A N D E R S S O N ,  L O N D O N

Sedan i höstas samlar SWEA Professional svenska kvinnliga småföretagare 
på frukostmöte en gång i månaden på Scandinavian Kitchen i London. Det 

första mötet var den 4 oktober, på själva kanelbullens dag.

Susanna Daag, Marie Rune, Helen Rennie-Smith, Anna-Karin Aksberg och Vanja Sandelin-Blair samlas under ett paraply och skapar Scandicolab.
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D
eltagarna presenterar kort sina verksamheter, olika 

projekt de har på gång och eventuella utmaningar 

som de tampas med. Efter den omgången är ordet fritt 

och man ”brainstormar” om olika lösningar och vägar framåt. 

Mötet avslutas med en blick framåt och var och en tar med sig 

en ”hemläxa”, något man kan förbättra till nästa gång.

- De här mötena ger möjlighet att bolla saker som jag som 

ensamföretagare annars inte har något bollplank för, säger 

Anna-Karin Aksberg, som är näringsterapeut.

- För mig är det värdefullt att ha någon att rapportera till, 

erkänner kommunikationskonsulten Helen Rennie-Smith. 

Det är lätt att sitta hemma och göra en att-göra-lista. Men när 

jag måste berätta för kollegorna på nästa frukostmöte vad jag 

har åstadkommit, så får jag en extra motivation att faktiskt göra 

det.

Efter några månaders frukostmöten med SWEA Professional 

bestämde sig fem av deltagarna att ta samarbetet ett steg längre. 

De bildade Scandicolab som ett paraply för att marknadsföra 

sina olika verksamheter. 

- Det vi alla har gemensamt är att vi är konsulter inom olika 

områden, berättar Susanna Daag, och vi har det svenska, raka 

tillvägagångssättet utan krusiduller.

Susanna Daag coachar andra entreprenörer till att få en bra 

balans mellan arbete och privatliv. Tillsammans med Vanja 

Sandelin-Blair har hon utvecklat konceptet ”Walk and Talk” 

där hon samtalar med sina klienter under en promenad. 

Vanja jobbar med professionell utveckling för nyckelpersoner 

i företag och organisationer. Hon erbjuder bland annat ett 

smörgåsbord av olika workshops som kan kombineras med 

personlig coaching.

- Jag stärker mina klienter i att förbättra kommunikationsvägar 

och dynamiken i arbetsgruppen, säger Vanja.

Marie Rune driver en verksamhet som Virtual Personal 

Assistant och även hennes säljargument är att underlätta livet 

för andra företagare.

- Entreprenörer kommer till en punkt där de inser att de inte 

kan göra allting själva, förklarar Marie. För att företaget ska 

kunna växa måste de fokusera på kärnverksamheten och lämna 

över ”kringjobbet” till någon annan. Jag hjälper dem med allt 

som de inte direkt måste göra själva. Tid är pengar – vem vill 

medvetet förlora pengar?

- Precis som jag gör, faller Helen in. När jag startade min fi rma 

för sju år sedan tänkte jag fortsätta att jobba med PR, som jag 

gjort tidigare. Men det visade sig att kunderna ville ha hjälp 

med sociala medier mer än med PR, så jag skapade en modell 

för kommunikationsstrategi för sociala medier, som jag har 

arbetat med i många år nu. Strategin frigör tid för småföretagare 

så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Mer tid över, välmående och ökad livskvalitet är vad Scandicolabs 

företag på olika sätt erbjuder. Anna-Karin arbetade många år i 

fi nansvärlden innan hon skolade om sig till näringsterapeut.

- 

Folk kommer oftast till mig för att de vill gå ner i vikt och vill 

lära sig att äta nyttigare, berättar hon. Men vikten är bara en 

sidoeff ekt när man börjar äta rätt. Det är så många som också 

berättar hur deras energinivåer ökar, huden blir friskare och de 

blir generellt sett mycket gladare.

- Det stämmer också med Walk and Talk, säger Susanna. 

Istället för att sitta instängd i ett rum, som kan kännas lite 

formellt, får vi motion samtidigt som vi samtalar, mer syre till 

hjärnan och större möjligheter att tänka kreativt.

Vanja och Susanna är också i färd med att utveckla workshops 

där deras olika förhållningssätt till utveckling kompletterar 

utbudet.

Även om de fem kvinnorna i Scandicolab har olika typer av 

verksamhet, så fi nns det uppenbarligen många likheter också. 

I skrivande stund arbetar de med en gemensam webbplats som 

kommer att lanseras i maj 2019. Under sommaren laddar de 

upp med diverse seminarier och workshops. Till hösten sker 

den stora kick-off en.

De hoppas kunna låta paraplyet växa, men först vill de se att 

samarbetsformen fungerar i liten skala. Allteftersom de olika 

pusselbitarna faller på plats i Scandicolab fortsätter de förstås 

också att träff a andra Sweor på frukostmötena på Scandinavian 

Kitchen.

- Det känns som att SWEA Professionals möten har givit mig 

kollegor igen, säger Marie. Det är något som jag saknat som 

egenföretagare.

”...mötena ger 
möjlighet att bolla 
saker som jag som 
ensamföretagare 
annars inte har 
något bollplank 

för.”
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Fyra vackra Sweor blev ännu vackrare! ”Gör om dig” var ett välbesökt möte.

T E X T :  G U N  P E R S S O N ,  A L G A R V E ,  S W E A  P O R T U G A L

F O T O :  F L E R A  S W E O R  I  A L G A R V E

VILKEN DAG! 

Två professionella hårfrisörer, 

en stylist och en makeupartist 

har under två dagar arbetat med 

att förändra, framhäva och även 

föryngra Anita Halldén, Christina 

Eriksson, Kicki Hagelborg och 

Monika Andersson.

Sweor som var intresserade 

av "Gör om dig"-konceptet, 

skickade in sin intresseanmälan 

med motivering samt foto. 

Kandidaterna valdes ut av våra 

inbjudna hårfrisörer/stylister.

Dagen för ”eventet” fylldes 

av klippning, färgning, fön, 

provning av kläder och massor 

av skratt tillsammans med de 

professionella frisörerna Carina 

Engelin och Ina Ellow.

På dagen D och det stora eventet 

samlades 55 Sweor för att bevittna 

förändringar FÖRE och EFTER 

och även få lite makeup tips. 

Dagen var energifylld och vi var 

Sweor från hela Algarve-kusten, 

som fi ck bevittna en "boardwalk" 

av fyra "förvandlade" Sweor i nya 

frisyrer, vacker makeup och nya 

kläder! Tänk vilken skillnad det 

kan bli med rätt frisyr, rätta färger 

och lite smink. Fantastiskt att se!

Efter framträdandet smakade 

det bra med lunch i salladens 

tecken! Mycket prat om smink, 

kläder, frisyrer och färgval blev 

det och stämningen var, som 

alltid, på topp!
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”Mycket prat 
om smink, 

kläder, frisyrer 
och färgval 
blev det och 

stämningen var,
som alltid, på 

topp!”

FÖRE

EFTER

Anita Halldén före och efter.

Monika Andersson, frisör, fl ankeras av Carina Engelin t.v. 

och Christina Eriksson t.h.

Anita, Christina, Kicki och Monika i nya frisyrer och kläder.

Glada Sweor som tittat på under förvandlingarna.
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R
edan ett halvår innan fl ytten från Sverige köpte 

Linn en bostad och började sondera terrängen för 

sina framtida inkomstmöjligheter. Hon har intressen 

i fastighetsbranschen och har nu kommit över ytterligare 

två verksamhetsmöjligheter. Det är dels ett projekt där Linn 

samarbetar med nyföretagare som vill starta aff ärsrörelser i 

Dubai, dels ett som har med fastigheter att göra. 

- Jag förvaltar tre hus med lägenheter som jag inreder och 

hyr ut. Faller detta väl ut, så fi nns det möjlighet att utöka 

verksamheten. Inredning är min stora passion så detta är en 

möjlighet att förena nytta med nöje. 

Målet är att om ett år ha ett eget företag, men Linn tar ett steg 

i taget. När Andrew levde hade de regelbundna avstämningar 

av livsläget och Linn gör fortfarande dessa checkar.

MAGKÄNSLA 
NYCKELN TILL 

FRAMGÅNG
T E X T  O C H  F O T O :  M I  K A R L S S O N  B E R G K V I S T .  M E L L A N Ö S T E R N

I SWEA Forum nr 2 
2018 berättade Linn 

Jönsson om sin fl ytt med 
tvåårige sonen Alex från 
Sverige till Dubai för att 
gå vidare med sitt och 
den nu avlidne maken 

Andrews liv i Dubai. Nu 
har de varit i sitt nygamla 
hemland i fem månader. 
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- Jag skriver inte ner mina ”mål” men jag kollar regelbundet 

läget med mig själv så att jag vet om jag är på rätt väg eller 

inte. 

Att fl ytta tillbaka till Dubai och fortsätta drömmen som tog 

slut i och med Andrews sjukdom och bortgång har varit 

mycket positivt, menar Linn. Detta beslut var helt rätt.

- Däremot inte sagt att det fi nns dagar som är jobbiga. 

Exempelvis så simmade Andrew och jag, mycket och gärna. 

Ibland när jag är vid poolen blir hans frånvaro påtaglig. Allt 

det som vi skulle göra och uppleva tillsammans får jag göra 

utan honom.

 

Linn är medveten om att sorgearbetet kan komma att ta lång 

tid. När de tunga dagarna kommer, tillåter hon sig att ta 

ledigt och gör något med Alex. De åker på utfl ykter, kanske 

till stranden där Alex kan roa sig i timmar utan att tröttna. 

- Alex står i centrum. Att ta vara på tiden med honom är det 

allra viktigaste. Mina dagar fl yter och ingen dag är den andra 

lik, men i slutändan är det Alex som styr och hans rutiner är 

desamma varje dag. 

Linn bor för närvarande tillsammans med bästa vännen, 

svenska Anna och hennes son Louie. Under dagtid är Alex 

och Louie med barnfl ickan som tar dem till parken och har 

skola med dem på ett stimulerande sätt. Hon är lugn och 

ansvarstagande och det ger Linn och Anna en stor trygghet. 

Linn börjar dagen med ett antal koppar kaff e och därefter 

följer arbetssysslorna: att kolla email och ta tag i de saker som 

de olika projekten kräver. Hon tränar också fyra, fem gånger 

i veckan, tillbringar tid med Alex och går på en och annan 

date. Linn har träff at många spännande män av skiftande slag; 

vissa med överraskande propåer utöver en vanlig middag. 

- Här i UAE har jag möjlighet att skapa en ny identitet. Jag 

har sedan Andrews bortgång fått en större förståelse för vem 

jag är och jag ber inte om ursäkt för den jag är eller för de val 

jag har gjort.

Linn försöker lyssna och lita på sin magkänsla. Hon har blivit 

mera villig att säga ja och våga satsa. Och i centrum för allt 

detta fi nns Alex. 

”Alex står i 
centrum. Att ta 

vara på tiden med 
honom är det allra 

viktigaste.”
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A
ugusti är en av sommarens fi naste 

månader. För badsugna har vattnet blivit 

varmt inbjudande. För fl anörer bjuder 

augusti på fi na dagar och kvällar med skön varm 

bris. För matsugna erbjuder Stockholm många 

fi na uteserveringar vid vatten eller gröna oaser i 

våra parker. Och mitt i allt detta fi rar vi SWEAs 

40-årsjubileum i dagarna tre, 8 – 10 augusti. Den 

9 augusti bjuds vi in till SWEA International 

Konferens, Stipendieutdelning med hedersut-

nämnande av Årets Svenska Kvinna och avslutar 

dagen med Sverigemiddag.

Välkomna till ett 
sommarskönt 
Stockholm, 
Sverigemiddag & 
40-årsjubileum!

PROGRAM
TORSDAG 8 AUGUSTI

Lunch Spritmuseum, Djurgården

Vasamuseet, Djurgården

Välkomstmingel i bankettfoajén, 

Clarion Hotel Sign

Middag – Atrium, Clarion Hotel Sign

FREDAG 9 AUGUSTI  

Clarion Hotel Sign

Frukost

Konferens SWEA 40 år

Stipendieutdelning & 

Årets Svenska Kvinna

Sverigemiddagen

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Nationalmuseum, Blasieholmen

Buss till Rosendals Trädgård

Lunch Rosendals Trädgårdscafé, 

Djurgården

Rosendals Slott, Djurgården

https://swea.org/2019/sverigemiddagen-2019/
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Hur löper planeringen av Sverige-middagen 2019?
Planeringen tycker jag löper på bra inför Sverige-middagen 

i augusti. Vi har en festkommitté (styrgrupp) som består av 

tre personer och vi har delat upp arbetet mellan oss. Anita 

har hand om anmälningar och ekonomi, Ninni har hand om 

sekretariat och program och jag håller i Donations- och 

lotterigruppen och lite övergripande förstås. Naturligtvis hjälps 

vi åt med allt och har sedan förra hösten i genomsnitt haft 

ett möte i månaden. Vi har sedan januari också en grupp 

volontärer - ca 25 Stockholms-Sweor som nu är uppdelade i 

mindre grupper och som kommer att vara engagerade under 

de tre dagarna då Sverigemiddagen går av stapeln. Det är en 

hel del saker att hålla reda på och många tider som ska passas... 

utan att det blir stressigt för deltagarna. Luft i programmet!

Hur kändes det att få ta emot "stafettpinnen" - vår 

svenska fana - och veta att man därmed har ansvaret 

för kommande års Sverige-middag? 
Jag tog emot vår svenska fana ur händerna på Louise Pedretti 

(avdelningsordförande i SWEA Västerås) på Sverige-middagen 

i Västerås förra sommaren. Det kändes stort och ansvarsfullt. Vi 

i Sverige-avdelningarna vet ju vilken avdelning som ska 

arrangera den sk. Sverige-middagen varje år, men det är 

alltid lite extra vart femte år för då är det SWEA Stockholm 

som får uppdraget, och då är det alltid något slags jubileum 

som ska fi ras. Om 10 år kan man tänka att vi i Stockholm 

ska fi ra 50-årsjubileum! 

Är det/har det varit lätt att få idéer till och sätta ihop 

programmet för dagarna?
Vi har försökt tänka på att det ska vara ett intressant, 

omväxlande och spännande program för alla Sweor som 

kommer från avdelningarna ute i världen. Men självklart 

ska programmet även locka oss Sverige-Sweor. Vår ambi-

tion har varit att programmet ska innehålla en blandning av 

svensk kultur och tradition, konst och historia, design och 

Jag ställde fem frågor till 
Stockholms avdelningsordförande 
Agneta Melin inför Sverige-
middagen i augusti...

miljö och god mat i vacker Stockholms-natur. Vi tror att vi 

har lyckats bra med våra ambitioner och nu hoppas vi bara att 

många vill vara med oss under dessa tre dagar och så håller vi 

tummarna för vädret.

Kan vi se fram mot något extra speciellt dessa dagar?
Något extra speciellt? Ja, det är ju 40-årsjubileum! På fredagen 

den 9 augusti har vi konferens på förmiddagen med mycket 

intressanta föreläsare. 

På eftermiddagen är det stort mingel då Stockholms 

fi nansborgarråd kommer att hälsa oss välkomna till Stock-

holm. Därefter blir det den festliga stipendieutdelningen då vi 

ska uppmärksamma Årets Svenska Kvinna och tre fantastiska 

personer som ska få SWEAs prestigefyllda stipendier. 

På kvällen blir det en smaklig och festlig middag med tal, 

underhållning och stort lotteri. Kanske lite allsång också om 

vi har tur.  

Kan du redan nu komma på några bra råd att ge till 

kommande arrangörer av Sverige-middagen?
Ett bra råd är att delta på Sverige-middagen i Stockholm 

i augusti - då kan man knyta kontakter med oss i SWEA 

Stockholm så att man senare har lätt att ta kontakt för att få 

hjälp och råd. Vi har fått många bra tips av SWEA Västerås, 

vilket har varit ovärderligt. Det fi nns också en lathund som 

SWEA International har skrivit ihop - den ska man absolut 

studera. 

VARMT VÄLKOMMEN PÅ SVERIGEMIDDAGEN I 

STOCKHOLM 8 - 10 AUGUSTI!

Tack, Agneta! Då önskar vi er alla stort lycka till och ser 

fram mot festliga dagar i vår vackra huvudstad Stockholm. 

     Kerstin Dahl
               Redaktör SWEA Forum  

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S
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F
lera av övriga planterade träd har inte klarat de tuff a 

koreanska vintrarna, men SWEAs kungsgran har växt 

till sig och stod fi nt i den soliga backen på den svenska 

”campen”. Det måste väl betyda att SWEA står starkt 

mot framtiden? 

Några av medlemmarna i SWEA Seoul har ett minst sagt 

annorlunda sätt att koppla av från myllret och trafi ken i en 

av världens mest folkrika städer. De har nämligen förmånen 

att få tillbringa minst en helg i månaden i Panmunjom, mitt 

inne i den Demilitariserade Zonen (DMZ) mellan Nord- och 

Sydkorea. Deras män arbetar som offi  cerare i Neutral Nations 

Supervisory Commission (NNSC) , som bevakar det historiska 

vapenstilleståndsavtal som skrevs under efter Koreakriget 1953. 

Mycket i Panmunjom är sig likt sedan 1996 även om de 

politiska tongångarna kring den koreanska halvön har förändrats 

dramatiskt det senaste året. NNSC har fortfarande fem svenska 

I förra numret av FORUM kunde vi läsa om den kungsgran som 
SWEA International planterade på Arbor Day 1996 i Panmunjom. Inför 

årets trädplanteringsdag, som ägde rum den 5 april, letade vi upp granen 
som planterades där för 23 år sedan.

T E X T :  K A R I N  T I B B L I N  O C H  U L R I K A  T A G E S S O N ,  S E O U L

SWEOR PÅ JAKT EFTER 
23-ÅRIG KUNGSGRAN

Kungsgranen. Skylten nedanför granen.
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offi  cerare på plats; de samverkar med UNC (United Nations 

Command) där de två mest centrala aktörerna är den sydkore-

anska och den amerikanska militären. 

Peter Tagesson, överste i NNSC, berättar om 2018 då det 

svängde totalt med fl era historiska toppmöten i området. Efter det 

första mötet i april 2018 mellan Sydkoreas president Moon Jae-In 

och den högsta nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un, har parter-

na haft fortsatt kommunikation. I praktiken har dessa samtal 

bland annat lett till att de högljudda propagandahögtalarna har 

monterats ned, att minröjning har påbörjats i området och att 

vakterna i Joint Security Area inte längre är beväpnade. De har 

dessutom förberett för att kunna genomföra besöksturer över 

gränsen till respektive land inom området. För oss som bor i 

Seoul under denna historiska tid känns det mycket positivt och 

spännande att få uppleva framstegen på så nära håll. 

En annan viktig förändring som har skett är att NNSC inte 

längre enbart består av män. Sedan juli 2018 tjänstgör Major 

Nina Wallentin som sekreterare i delegationen. Nina har en bak-

grund som chefssjuksköterska vid fältsjukhusen inom försvars-

makten och hon har tidigare gjort fl era utlandstjänster i både 

Afghanistan och i Mali. Befattningen i Korea handlar dock om 

något helt annat och innefattar mycket samordning, planering 

och kontakter mellan olika länders militärer och ambassader.

Nina trivs mycket bra med sitt arbete och känner att hon verk-

ligen får bevittna de historiska förändringar som pågår. “Det 

som man rapporterar om i världsnyheterna sker här framför 

mina ögon” säger Nina entusiastiskt. Att vara det första kvinnan 

i NNSC har inte inneburit några problem, utan tvärtom har hon 

fått många positiva kommentarer från folk runt omkring, och 

hon känner sig lite stolt över att få vara först. Hemma i Sverige är 

dock normalbilden att män och kvinnor arbetar tillsammans i 

försvarsmakten, så bland svenskarna i NNSC har det inte blivit 

någon större skillnad. Den enda ändringen som behövt göras 

är att lägga till “ladies” i de manus som används vid de regel-

bundna mötena, där det under 65 år enbart stått “gentlemen”.

SWEA och NNSC har en nära relation och samarbetet är 

viktigt för båda parter. NNSC vill förmedla kunskap om sitt 

arbete till de svenskar som lever i Sydkorea, samtidigt som 

SWEA står för viktigt stöd och gemenskap för medföljande 

fruar och familjer. De senaste åren har SWEAs medlemmar 

blivit inbjudna på en speciell guidad tur till området vid grän-

sen, Panmunjom och den svenska ”campen”. Besöken har 

innehållit en privat föreläsning om historien om Koreakriget, 

NNSC:s arbete samt en aktuell uppdatering om det politiska 

läget. SWEA och övriga svenskar i Korea är mycket stolta över 

det arbete som de svenska militärerna gör, och har gjort, för 

Korea ända sedan Sverige startade ett fältsjukhus i Busan 1950. 

Nya vindar 
blåser in över 
Koreahalvön”
”

Major Nina Wallentin. 
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CAROLINA RÖNNBERG, 

BANGKOK

1. Jag har varit medlem 

sedan 2014. Jag kom till 

Bangkok i slutet av de-

cember förra året med min 

man och våra två små tjejer, 

efter att ha bott många år i 

Mellanöstern, bl. a. i Egypten 

och UAE. 

2. Jag kom i kontakt med SWEA för första gången under 

tiden vi bodde i Dubai. Då blev jag inbjuden att följa med på 

ett SWEA-evenemang av min dåvarande granne. Därför var 

det en självklarhet att även gå med i SWEA Bangkok när vi 

fl yttade hit och jag återigen blev inbjuden att följa med på 

ett trevligt evenemang med SWEA Bangkok medlemmar. 

3. SWEA ger en fantastisk möjlighet att träffa många härliga 

människor att byta erfarenheter och göra roliga saker 

tillsammans med. Som många andra gillar jag spännande 

möten med olika människor, kulturer och mat. Läsa böcker, 

träna samt fotografera är andra saker som ligger mig varmt 

om hjärtat. SWEA är en enastående organisation. 

LENA NYSTRÖM, 

SEOUL

1. Jag har varit betalande 

medlem från 1992. En av 

de första i SWEA Seoul. Jag 

har varit mycket aktiv sedan 

2003. Sedan 2003 har jag 

varit på alla regionmöten 

och nästan alla världsmöten. 

Jag har även besökt en del 

regionmöten i andra regioner såsom Sydafrika och Marbella.

2. Jag blev en av de första medlemmarna i SWEA Seoul.  

3.  Den fantastiska gemenskapen runt om i världen. Möten 

med andra Sweor.

JEJJA GLIMBRAND, 

BANGKOK

1. Jag har varit medlem sedan 

2016.

2. Jag kom i kontakt med 

SWEA via hemsidan för tre år 

sedan, då vi skulle fl ytta till 

Bangkok från Sverige. Jag har 

varit medlem sedan dess. 

3. Det bästa med SWEA är att träffa andra kvinnor från 

Sverige att dela erfarenhet, vardag och fest med.

Tre korta frågor till en medlem någonstans i världen.

1. Hur länge har du varit medlem i SWEA?

2. Hur kom du i kontakt med SWEA?

3. Vad är det bästa för dig med SWEA?  

KORT 

KONCIST...
&

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.

Båda rummen har TV och privata badrum.
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SW
EA Jorden runt

Alla avdelningar har aktiviteter av något slag. 

Vilken av dessa har varit mest populär hos er det 

senaste halvåret? Se här vilket härligt urval vi fått! Ni 

hittar säkert något tips bland dessa som ni kan ta med er 

till er egen avdelning. 

MELBOURNE

SWEA MELBOURNE LUNCHADE PÅ ANRIKA 

AUSTRALIAN CLUB SOM GRUNDADES 1878.

Efter lunchen fi ck vi, som hade tid att stanna 

kvar, en unik guidad tur av klubben, vilken annars 

inte är tillgänglig för allmänheten.

Gentlemännen som är medlemmar här är lyckligt 

lottade som har denna klubb att gå till när de vill, 

med all dess konst, vackra salar och god mat.

Vi är också glada att vår ”Ladies only”- klubb, 

SWEA, blev så välkomnade.

T E X T  O C H  F O T O :  M A R I E  K U D N I G

JAPAN

Från vänster: Gunilla, Malin, Charlotte, Josefa, Anna samt 

hunden Charlie.

Ibland är det skönt att komma bort från storstads-

pulsen i Tokyo och njuta av Japans vackra natur. 

Då och då packar vi matsäck och tar på oss 

vandringsskorna och ger oss iväg. Här är några 

Sweor på vandring i Chiba. 

T E X T  O C H  F O T O :  C H A R L O T T E  N I L S S O N
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SW
EA

Jorden runt

BEIJING

”KLIMATSMART” var temat på SWEA Beijings 

senaste matlagningsträff. Det lagades veganskt, 

diskuterades köttproduktion och framtidsutsikter 

och uppvisades återanvända, ärvda och second-

hand-inköpta kläder. En kväll som inte bara var 

trevlig utan även gav en tankeställare.

Kvällens meny löd:

Förrätt: Rödbetssallad med linser och persilje-

dressing.

Huvudrätt: Sötpotatisbiffar med fi lopaj gjord på 

spenat och tofu samt blomkålssallad med tofu-

dressing.

Dessert: Grillad ananas 

med kokosgrädde, 

granatäpple och jordgubbar.

Sååå gott!

T E X T  O C H  F O T O :  H E L É N E  K A R L S S O N

nannnnanann s

guuuuubbbbbbaaaaar.

E L É N E  K A RR L S S O N

PASKELL-KOMMITTÉN

PASKELL-KOMMITTÉN BESÖKER TEATER 

CONFIDENCEN I ULRIKSDALS SLOTTSPARK

Den 15 januari hade vi en toppendag med visning av 

Confi dencen av teaterchef och VD Fredrik Forslund, 

som arbetat där i 14 år i olika befattningar.  Han 

berättade att under alla dessa år var Kjerstin 

Dellert närvarande i stort sett varje dag och 

saknaden av henne är stor - men det känns som 

att hon fortfarande är med dem ständigt. (Anm. 

Kjerstin Dellert avled i mars 2018). 

Efter visningen hade Ettan Bratt ordnat en härlig 

lunch för oss alla i den fi na salongen på Confi dencen. 

Vi övervakades av Kjerstin som från väggen blickade 

ner på oss när vi alla njöt som bäst.

Ordförande i vänföreningen är Paskell-kommitténs 

käre jurymedlem Per Arthur Segerström, tidigare 

balettchef på Operan. Han var också med oss 

på lunchen. Vi i kommittén fi ck tillfälle att lära 

känna honom och höra om hans stora intresse för 

scenkonsterna och hela historien om Confi dencen 

och dess uppbyggnad för 40 år sedan. Idag drivs 

teatern av Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater.

Under tiden vi var där föll 20 cm snö och vi hade 

en halkig men rolig väg hem. 

T E X T  O C H  F O T O :  A N K I  R O S A N D E R  F O R S S E L I U S

Herrarna längst fram: Fredrik Forslund och Per-Arthur 

Segerström. Damerna från vänster: Katarina Agorelius, 

Gunnel Gustafsson, Ann-Marie Kyrk, Sofi e Haag och 

Ettan Bratt.
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SWEA Jorden
runt

Vi spänner musklerna och blir ännu starkare, 

varje söndag kl 15:00.

Kul var det också på SWEA Oslos första pulsträff!

BANGKOK

”WOW” - VILKEN ROLIG UPPLEVELSE DET VAR ATT 

FÅ PROVA PÅ MUAY THAI!

Vi var sex tappra Sweor som i 90 minuter fi ck svettas

ut ordentligt och upptäcka muskler som vi knappt 

anade att vi hade.

Stort tack till Jejja, som tipsade om Charoenkrung 

Muay Thai och så klart till killarna som tränade 

oss: Wee, O, Pond och Sach!

På bilden från vänster, Jejja Glimbrand, Susie 

Ogeborg, Ellen Warnehed, Carolina Rönnberg och 

Eva Steinbach.

T E X T  O C H  F O T O :  E L L E N  W A R N E H E D

T E X T  O C H  F O T O :  M O N A  T R Y G G

T E X T :  H A N N A  H A G L U N D   F O T O :  L E N A  Ö S T L I N G

COSTA BLANCA

SWEA Costa Blanca har turen att ha Eva 

Waitzfelder som medlem. Eva designar och gör 

smycken i anodiserad aluminium. Den 14 mars 

höll Eva en kurs, där vi fi ck prova på att göra vårt 

eget smycke. Vi kunde göra halsband, armband, 

nyckelringar och örhängen. Det var otroligt roligt 

och stämningen var hög, med många skratt, när 

vi kämpade med slippapper och diverse tänger. 

Resultaten blev väldigt olika och vi kunde kon-

statera att vårt eget smycke var vi ensamma om 

att bära. Vi insåg också hur lång tid det tog 

att göra ett smycke.

Vi hade den stora 

förmånen att få 

låna Skandinaviska 

Skolans matsal där 

vi hade god plats 

att arbeta.

Om någon vill 

veta mer kan ni 

skriva till Eva 

på mailadress: 

eva@nordic-

fi elds.se
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TIPS OCH NYHETER 
från Svenska institutet

T E X T  O C H  F O T O :  L I S A  T R U E D S S O N ,  S V E N S K A  I N S T I T U T E T   

INTERVJU MED KIM KRAFT, 

LEKTOR I SVENSKA PÅ 

UNIVERSITY OF WASHINGTON

Vi träffar Kim en kall vårdag då hon 

är i Stockholm för att reka inför en 

studieresa som hon ska göra med 

sina studenter i sommar.

Hej Kim! 

Berätta lite kort om dig själv och din 

koppling till Sverige? 
Som ung var jag utbytesstudent i Osby 

i Skåne där jag bodde med tre olika 

familjer och gick ett år på gymnasiet 

på Ekbackeskolan. Det var ett otroligt 

händelserikt och betydelsefullt år som 

påverkade mig mycket. Sedan dess talar 

jag en ”göingsk-amerikansk” dialekt och 

är nyfi ken på allt som har 

med det svenska språket 

och samhället att göra. 

Efter mina studier i 

Sverige åkte jag hem 

till delstaten Washing-

ton i USA där jag läste 

svenska på University 

of Washington. I tio år 

arbetade jag sedan med 

annat, bland annat som 

fl ygvärdinna, men sedan 

sökte jag mig tillbaka 

till universitet och tog 

examen i skandinavisk 

litteratur. Nu arbetar jag 

som studievägledare och 

undervisar i svenska på 

University of Washing-

ton. Vi har cirka 30 stu-

denter som läser svenska 

vid universitetet. 

Varför vill du vara lärare 

i svenska? 
Åh – det är svårt att 

uttrycka hur glad jag blir av att prata 

svenska! Jag älskar att lära mig, och när 

jag undervisar i svenska så lär jag mig 

samtidigt som mina studenter. Vi har så 

många intressanta samtal, språket väcker 

funderingar och tankar kring både kul-

tur och samhällsfrågor. För mig är det 

nästan som yoga – en timma om dagen 

då jag inte kan tänka på någonting annat 

– bara fokusera på språket.

Hur lockar du studenter till dina kurser? 

Varför vill de läsa svenska?
Många av våra studenter har släktband 

till Sverige och vill lära sig språket av 

den anledningen. Andra är intresserade 

av det svenska samhället och ämnen så-

som jämlikhet, genus-frågor och design. 

Eller så läser de exempelvis IT- eller 

ingenjörsutbildningar och tycker att 

det vore spännande att arbeta i Sverige 

i framtiden.  Och vissa är bara kära i allt 

som är svenskt! 

Vad läser ni för litteratur?
Den här terminen har vi bland annat läst 

Jonas Hassen Khemiris roman "Jag ringer 

mina bröder". Den var superbra! Nu när 

jag är i Stockholm har jag besökt några 

platser som han har nämnt i sina pro-

gram på radion, till exempel Rönnells 

Antikvariat, Kungliga biblioteket och 

Bredäng. Tänk att Khemiri inspirerats 

här!

Vi har även tittat på svensk fi lm. 

”Becoming Astrid” var väldigt vacker 

och det var intressant att lära mer om 

Astrid Lindgrens privatliv.

Till sist måste jag fråga om tips på saker 

att se och uppleva i din hemstad Seattle?
Seattle är en härlig stad som liknar 

Sverige på många sätt. Seattle fi ck 2018 

priset som den stad i USA som är mest 

”Hygge”, vilket kan översättas till my-

sigt. Här kommer mina favorittips för 

besökare:

• Ta dig vidare från downtown Seattle 

och besök andra stadsdelar. Ballard är 

ett väldigt fi nt område med trevliga och 

levande kvarter. Här fi nns bland annat 

det nyöppnade Nordic Museum. 

• Besök Mount Reiner National Park eller 

Olympic National Park - två fantastiska 

nationalparker i närheten av Seattle. Här 

kan du cykla, vandra eller göra dagsut-

fl ykter. 

• Ta en färja tur och retur till en av öarna 

som ligger utanför Seattle för att ta del av 

den vackra utsikten.   
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SVENSKA SPRÅKET I VÄRLDEN

Intresset är stort för svenska språket 

vid utländska universitet. Drygt 

225 universitet i ett fyrtiotal länder 

erbjuder svenskundervisning och 

sverigestudier. Flest svenskstuderande 

fi nns i Tyskland, USA och Frankrike. 

Men även i Polen och i Ryssland är 

intresset stort för att lära sig svenska. 

Sammanlagt läser cirka 18 000 studenter 

svenska varje år på universitet utanför 

Norden.

SI ansvarar för det statliga stödet till 

undervisning i svenska som främ-

mande språk i utlandet. Vi förmedlar 

lärartjänster, arrangerar kurser och 

konferenser samt utlyser stipendier 

för svensklärare och svenskstuderande 

vid utländska universitet. Vi ger 

även bidrag till gästföreläsningar och 

evenemang och till inköp av under-

visningsrelaterat material.

LEARNING SWEDISH – 

EN GRATIS NYBÖRJARKURS 

I SVENSKA 

SI har tillsammans med representanter 

för svenska och utländska universitet 

tagit fram en online-kurs i svenska. 

Kursen riktar sig till nybörjare och 

ger baskunskaper i svenska samt en 

introduktion till det svenska samhället. 

Learning Swedish fi nns även som app 

för Android och iPhone. 

Svenska institutet (SI) är en statlig 

myndighet som verkar för att öka 

omvärldens intresse och förtroende 

för Sverige. Genom strategisk kom-

munikation och utbyte inom kultur, 

utbildning, vetenskap och näringsliv 

främjar vi samarbete och långsik-

tiga relationer med andra länder. 

Verksamheten bedrivs i nära samar-

bete med svenska ambassader och 

konsulat.

SVENSKASPRAKET.SE

På webbplatsen svenskaspraket.se 

fi nns information om SI:s arbete med 

att stödja svensklärare och svensk-

studerande i utlandet. Här kan du 

även läsa mer om svenska språket, 

dess utbredning och historia. Det fi nns 

också fl era intervjuer med svensklärare. 

FACEBOOK-SIDOR

SWEA INTERNATIONAL

har en öppen sida som 

du kan följa. Här lägger vi 

upp offi ciell information för 

allmänheten om SWEA. 

www.facebook.com/

SweaInternational/

Under jubileumsåret 

2019 erbjuder vi även 

uppdateringar om 

Sverigemiddagen i 

Stockholm 8-10 augusti 

samt SWEAs Världsmöte i 

Dubai 14-17 november.

SWEA SVERIGEMIDDAGEN 

2019

www.facebook.com/

sweasverigemiddagen/

SWEA VÄRLDSMÖTE 2019 

DUBAI

www.facebook.com/

SweaVM2019/

FACEBOOK-GRUPPER

SWEA International driver 

några slutna grupper på 

Facebook där du som 

betalande medlem är 

välkommen att ta del av 

hela vårt globala nätverk:

SWEA VÄRLDEN

- en fantastisk 

samlingsplats för ca 2 500 

Sweor som följer allt som 

rör SWEA och lite till. 

www.facebook.com/

groups/SWEAvarld/

SWEA PROFESSIONAL 

WORLDWIDE

- här diskuterar vi 

yrkesrelaterade frågor 

och företagande samt 

SWEA Professional-

arrangemang. Här kan du 

som Swea annonsera egen 

INSTAGRAM
www.instagram.com

Börja följa @sweainternational 

för allt som händer inom 

hela SWEA. 

www.instagram.com/

sweainternational/

Under jubileumsåret 

2019 erbjuder vi även 

uppdateringar om 

Sverigemiddagen i 

Stockholm 8-10 augusti 

samt SWEAs Världsmöte i 

Dubai 14-17 november.

@sweasverigemiddagen2019

@sweavm2019

Obs! Viktigt att samtliga 

personer på bilden 

givit sitt samtycke till 

publiceringen. Tagga gärna 

SWEA-bilder som du lägger 

upp på Instagram med 

#sweainternational så blir 

de sökbara under denna 

hashtag.

www.linkedin.com 

SWEA International har en 

öppen sida på LinkedIn 

som du kan följa. 

www.linkedin.com/

company/965607/admin/

SWEA Professional har en 

sluten grupp på LinkedIn

www.linkedin.com/

groups/4704140/

www.youtube.com 

SWEA International har en 

egen kanal på YouTube. 

Här heter vi "SWEAkanal"

www.youtube.com/user/

SWEAkanal

FÖLJ OSS PÅ...

verksamhet 2 ggr per år. 

www.facebook.com/

groups/SWEA.Professional.

Worldwide/

SWEAS REDAKTÖRSFORUM

för dig som är lokalredaktör 

för ett SWEA-blad eller 

tidning fi nns denna grupp 

som ett forum att byta idéer 

och tankar. 

www.facebook.com/groups/ 

707857252843397/

SWEA ART

en samlingsplats för att 

Sweor som är intresserade 

av skapande konst. 

www.facebook.com/

groups/swea.art/

Alla SWEA Internationals 

grupper ovan är slutna 

och för att delta behöver 

du vara betalande SWEA-

medlem.



ANNIE ALEMI ANNIE ALEMI 

AVDELNING

SWEA Toronto.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Gift med Salar Alemi 

sedan 2015. Han arbetar 

inom hotellindustrin, 

vilket ger oss möjlighet 

att få bo i olika länder. 

Vi har tillsammans fått 

två pojkar, Eliot 2 år 

och Filip 2 månader. 

Mina fritidsintressen är 

att umgås med familj 

och vänner, laga mat - 

framförallt att baka, ta ett 

glas vin när barnen sover 

och träna när tid fi nns.

VARFÖR GÅ MED I SWEA?

Eftersom vi är nyinfl yttade 

i Toronto, där det fi nns en 

stor SWEA-avdelning, var 

det självklart för mig att gå 

med. Det är ett roligt sätt 

att träffa nya människor 

på, få tips och råd om 

staden och få möjlighet 

att gå ut och hitta på nya 

saker tillsammans. 
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Välkomna

Sweor
MADELEINE MADELEINE 

SIÖSTEEN THIELSIÖSTEEN THIEL

AVDELNING

SWEA Stockholm, 

Portomedlem: Rivieran

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är gift, har tre vuxna 

barn, varav yngsta 

dottern bor i London 

och ska fl ytta vidare ut i 

världen till hösten. Vi har 

även två små barnbarn, 

fl ickor 2 och 4 år (födda 

i London). Min äldre mor 

är också med i SWEA 

och min far föddes, och 

växte upp, i London med 

svenska föräldrar. Jag är 

intresserad av att följa 

samhällsutvecklingen 

i olika länder, resa och 

läsa böcker. Just nu är 

jag sammankallande 

i donations-och 

lotterigruppen inför 

planeringen av 

Sverigemiddagen i 

Stockholm i augusti. 

Det går snabbt att bli 

engagerad som en Swea!

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag är civilekonom och 

har tidigare arbetat 

i Paris.  Har även 

arbetat på statliga 

myndigheter i Sverige 

med internationella frågor 

knutna till FoU, innovation 

mm. Därtill har vi ett 

boende i södra Frankrike 

sedan många år. SWEA är 

ett värdefullt nätverk både 

när man är utomlands och 

hemma i Sverige. SWEA 

är en viktig organisation 

dels för att sprida 

Sverigebilden, dels för att 

knyta nya bekantskaper 

med internationella 

erfarenheter. Jag har 

haft möjlighet att besöka 

Sweor i olika länder - 

kräftskivan i Washington 

DC förra året var 

fantastisk!

MARIA SKOGLUND MARIA SKOGLUND 

AVDELNING

SWEA Portugal/Algarve.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Som precis nybliven 

pensionär njuter jag av 

friheten att styra min egen 

tid och lyckan av att på 

ett bättre sätt kunna njuta 

av klimatet året runt här i 

Algarve. Under 2018 har 

jag och min livskamrat 

Nils-Åke successivt 

gjort oss hemmastadda 

i Lagos/Luz. I Sverige 

har jag min hemvist i 

Helsingborg/Arild sedan 

25 år tillbaka, men är 

ursprungligen göteborgare. 

Större delen av mitt 

yrkesliv har jag arbetat 

som verksamhetschef för 

vuxenutbildningen.  Under 

lediga stunder läser jag 

mycket skönlitteratur, 

handarbetar eller vandrar 

och joggar. Gillar arkitektur 

och historia och ser 

fram emot att få se 

alla historiska platser i 

Portugal.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag sökte upp SWEA på 

nätet och tyckte att det 

lät intressant och när 

jag sedan kom i kontakt 

med Gun Persson på 

en tisdagsvandring i 

Bensafrim, var det ett 

självklart val att bli 

medlem. Jag hoppas 

SWEA kan bidra till nya 

bekantskaper och öka 

mina kunskaper om 

Portugal. Jag hoppas 

också att så småningom 

kunna bidra med 

min livserfarenhet till 

föreningens bästa på 

något sätt - men först o 

främst ser jag fram emot 

att lära känna er!

VERA SIÖSTEENVERA SIÖSTEEN

AVDELNING

SWEA Stockholm. 

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Fyller i år 92 år. Jag har 

två döttrar, fem barnbarn 

och två barnbarnsbarn. 

Gillar att hålla kontakt 

med vänner (äldsta 

skolkamraten bor i 

England sedan 60 år) 

och familj. Har studerat 

i Lausanne och i Paris 

samt bott i London. 

Många tågresor på 

den tiden (1940-talet) 

genom Europa! Har alltid 

varit intresserad av 

internationella kontakter 

och arbetat i Stockholm 

som auktoriserad guide 

på fem språk.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag har följt verksam-

heten i SWEA genom 

familjemedlemmar men 

det är roligt att själv bli 

medlem. Tidningen är 

trevlig och det fi nns mån-

ga intressanta aktiviteter 

att följa. 
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ANNA PERSSONANNA PERSSON

AVDELNING

SWEA Milano.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Marcus Hellberg, Sales 

Director Södra Cell 

International och våra två 

döttrar Liv och Lykke. Som 

relativt nyinfl yttade i Milano 

går fritiden åt att upptäcka 

staden och att lära sig 

italienska…

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag gillar att engagera 

mig i något som gör gott 

för andra och det är ju 

ett av SWEAs syften. 

Sedan fi nns det även en 

härlig gemenskap i SWEA 

Milano vilket lockar mig.

ANNA AXELSSONANNA AXELSSON

AVDELNING

SWEA San Francisco.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Min familj består av mig, 

min man Christian och 

våra två döttrar. Maja 

är 16 år och går på high 

school och Elsa är 12 år 

och går på middle school. 

Hela familjen stormtrivs 

här och vi är glada över 

att få vara med om detta 

äventyr tillsammans. 

PÄIVI PÄIVI 
LEHTIKANGASLEHTIKANGAS

AVDELNING

SWEA Rom.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag bor i Rom sedan 

årsskiftet tillsammans 

med min sambo som 

arbetar här. Jag har två 

vuxna söner i Sverige, 

bröder i Finland och många 

fantastiska vänner i olika 

länder - jag har en stor 

”familj”!

I Sverige arbetade jag 

med förnybar energi, 

energieffektivisering 

och hållbarhetsfrågor. 

På fritiden engagerade 

jag mig mycket i 

samhällsutveckling, till 

exempel genom skol- och 

kulturfrågor, integration, 

YVONNE GOSSNERYVONNE GOSSNER

AVDELNING

SWEA Malmö 

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

För ett år sedan valde 

jag att förverkliga 

min dröm och på 

heltid jobba med mitt 

företag Learn Swedish 

Culture AB (tidigare 

universitetsadjunkt på 

Malmö universitet). Jag 

föreläser om svensk 

kultur och svenska 

koder, ger utbildning i 

språk samt är aktiv inom 

sociala medier inom 

svensk kultur. Jag är gift 

och vi har två döttrar (11 

och 9 år) samt ett hus 

i Limhamn. Nu tränar 

jag tillsammans med 

mina skånska vänner 

till Vasaloppet 2020 - 

min största utmaning 

någonsin!

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Innan jag gifte mig bodde 

jag utomlands i Boston 

och Melbourne, men det 

är snart 20 år sedan. När 

jag startade mitt företag 

kände jag att jag hade 

mycket att lära av alla 

Sweor som kommer hem 

till Skåne igen. Givetvis 

har jag anmält mig till 

40-årsfi randet i Dubai 

och planerar även att åka 

till Sverigemiddagen i 

Stockholm - vi ses där!

I väntan på mitt 

arbetstillstånd pluggar jag 

en marknadsföringskurs 

på distans via Uppsala 

universitet. På min fritid 

gillar jag att dansa, yoga, 

läsa böcker, resa och 

upptäcka nya fi na platser 

här i Kalifornien. Jag 

har även en blogg där 

jag skriver om vardagen 

i Silicon Valley, våra 

upplevelser här och om 

skillnader och likheter 

mellan Kalifornien 

och Sverige (www.

lifeincalifornia.se)

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Vi fl yttade från 

Kristianstad till 

Kalifornien förra 

sommaren när min man 

fi ck jobb i Silicon Valley 

via sitt företag Sigma. 

Jag hade fått tips om 

SWEA innan vi fl yttade 

hit och gick med i SWEA 

nästan direkt, vilket 

var väldigt bra. Jag fi ck 

fantastiskt fi n hjälp från 

fl era SWEA-medlemmar, 

som hade liknande 

erfarenheter av hur det 

är att komma som ny till 

Kalifornien. Nu i vår är 

jag med och anordnar 

SWEAs välkomstlunch för 

nya medlemmar, där jag 

hoppas kunna ge andra 

nya medlemmar tips. 

Det bästa med SWEA är 

helt klart det värdefulla 

nätverk man får ta del 

av och möjligheten att 

lära känna nya härliga 

människor. Jag gillar att 

utbudet av aktiviteter 

är så stort, alltifrån 

bokklubbar, lunchträffar, 

mammaträffar, tjejträffar 

och naturvandringar till 

SWEA Professional. Det 

fi nns något för alla här 

i SWEA San Francisco, 

oavsett ålder och 

intresse! 

hållbarhet och politiskt. 

Jag snickrar, renoverar och 

gör olika saker - gärna av 

återvunna material. Jag 

tycker om att odla, laga 

mat, yoga, träffa vänner, 

undersöka omgivningar 

och mycket annat. Det nya 

livet i Rom har gett mig 

nya förutsättningar och 

utmaningar, varje dag är 

spännande att möta.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Att komma till ett nytt 

land och börja från noll är 

intressant men inte helt 

enkelt. Därför började 

jag skaffa nya kontakter. 

Jag har redan under 

denna korta tid i SWEA 

Rom fått lära känna 

många fantastiska, 

trevliga tjejer som med 

sin kunskap, kompetens 

och erfarenhet hjälper 

mig framåt, och jag har 

känt mig så välkommen. 

Jag kommer att bidra till 

föreningen som nyvald 

sekreterare.

Uppdraget känns väldigt 

roligt och kommer med 

säkerhet att förstärka 

mitt nätverk i Rom. Jag 

är väldigt tacksam för att 

SWEA fi nns!

Vi vill gärna veta mer om dig. 

Mejla text och porträttbild till 

editor@swea.org

Ny SWEA?
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SWEA International, Inc.

Grundare 
och ordförande emeritus        Agneta Nilsson                           founder@swea.org

       

Styrelse:                                                    E-post:

Ordförande Christina Hallmert president@swea.org  

Vice ordförande Pia Wennerth vicepresident@swea.org

Regionordförande VAME Suzanne Southard vame@swea.org 

Regionordförande MAME  Anna Bergström mame@swea.org

Regionordförande OAME Camilla Trier Mörch oame@swea.org

Regionordförande VEMA        Eva Kars vema@swea.org

Regionordförande MEMA Eva Gram Toft mema@swea.org

Regionordförande OEMA Anette Rydén oema@swea.org

Regionordförande ASIEN Anna Centerman asien@swea.org

Övriga befattningar:
Sekreterare Sofi a Solfors secretary@swea.org  

Skattmästare Pernille Nordström treasurer@swea.org

Fd ordförande Margaret Sikkens Ahlquist pastpresident@swea.org

Juridisk rådgivare Gîta Paterson offi ce@swea.org

Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn fundmanager@swea.org

Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org 

Administrativ assistent Anette Lemmel offi ce@swea.org

 Webbredaktör Vicki Almstrum webmaster@swea.org

Redaktör SWEA-Nytt Katarina Rönnlund Wright sweanytt@swea.org                                

Redaktör Forum Kerstin Dahl editor@swea.org               

Annonsansvarig Katri Olander Serenius advertising@swea.org     

      

SWEA Lokalavdelningar:
REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)

Arizona Ellinor Ellefson arizona@swea.org

Hawaii  Sara Gruvin hawaii@swea.org

Las Vegas Lena Walther lasvegas@swea.org

Los Angeles Karin Gibson losangeles@swea.org

Orange County Maria Samuelsson orangecounty@swea.org

Portland Tina Kreft-Tengblad portland@swea.org

San Diego Marianne Svedlund sandiego@swea.org

San Francisco Lena Axelsson sanfrancisco@swea.org

Santa Barbara        Mami-Ann Henry santabarbara@swea.org

Seattle Kristina Ljungkvist seattle@swea.org

Vancouver Anna Dixon vancouver@swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)

Austin Sara Salva austin@swea.org

Chicago Ariane Heffernan chicago@swea.org

Dallas Carola Liljegren dallas@swea.org

Denver Lisa Jonsson denver@swea.org

Florida, South Åsa Hellsten fl orida@swea.org

Houston Evelina Romland houston@swea.org

Michigan Malin Clark michigan@swea.org

Minnesota Ylva Gullaksen minnesota@swea.org

Toronto Lisa Quondamatteo toronto@swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    

Atlanta Lisbeth Boli atlanta@swea.org

Boston Sandra Spetz boston@swea.org

New Jersey Anna Liebler newjersey@swea.org

New York Rebecca Hedlund newyork@swea.org

North Carolina Frida Nordmark northcarolina@swea.org

Philadelphia Anna-Lena Bromberg philadelphia@swea.org

Virginia Beach Stella Gedda virginiabeach@swea.org

Washington DC Mari Norberg washingtondc@swea.org
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REGION  VÄSTRA EMA (VEMA)

Barcelona Agnetha Hesselius barcelona@swea.org

Costa Blanca Mona Trygg costablanca@swea.org

Göteborg Paula Hasselgren goteborg@swea.org

Holland Pernilla Triel holland@swea.org

Irland Linda Sahlin McConnell irland@swea.org

Lissabon Marie Ahlberg lissabon@swea.org

London Ann Sahlberg london@swea.org 

Mallorca Elisabeth Köster mallorca@swea.org

Marbella Monica Tinggård Vandenplas marbella@swea.org

Oslo Kari Styren oslo@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  

Belgium Christina Måneskiöld Bladh          belgium@swea.org

Berlin Anna Oels Lindell berlin@swea.org

Israel Gunilla Minzari israel@swea.org

Köln/Bonn Kristin Adelgren Hackenbroch kolnbonn@swea.org

Luxemburg Lovisa Möller                               luxemburg@swea.org

Malmö Agneta Staaf malmo@swea.org

Milano Anna Ros milano@swea.org

Paris Hélène Mjörndal paris@swea.org

Rimini Desirée Forni Ascari  rimini@swea.org  

Rivieran Marita Mårtensson rivieran@swea.org

Rom Anna Grind rom@swea.org 

Örestad Marianne Leo Kamstad orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA) 

Austria Roma Bratt austria@swea.org 

Athens Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org

Basel Emy Elwing basel@swea.org

Budapest Maria Hedenfalk Lejdering budapest@swea.org 

Genève Hanna Jonasson Drotz geneve@swea.org

Istanbul Malin Sahin istanbul@swea.org

Mellanöstern Maria Svedenhov mellanostern@swea.org

Moskva Galina Buassonad moskva@swea.org

München Helena  Ozols munchen@swea.org

Stockholm Agneta Melin stockholm@swea.org

Västerås Louise Pedretti Ilkka vasteras@swea.org

Wien Roma Bratt wien@swea.org

Zürich Marie-Louise Mägerle-Axelsson zurich@swea.org

REGION  ASIEN

Bangkok Anna Frummerin bangkok@swea.org

Beijing Alexandra Fors beijing@swea.org

Hong Kong Karin Haqvinsson hongkong@swea.org

Japan Lisa Orstadius japan@swea.org

Kuala Lumpur Marita Viksten kualalumpur@swea.org

Melbourne Marie-Louise Kudnig  melbourne@swea.org

Perth Carrie Söderberg perth@swea.org 

Seoul Karin Tibblin seoul@swea.org

Singapore Anna Seefeldt singapore@swea.org

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika                Amerikas = Nord-, Mellan- och Sydamerika 

ADRESSLISTA

SWEA International, Inc.

P.O. Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338 

USA

offi ce@swea.org

www.swea.org

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. 

Våra e-postadresser får dock absolut inte användas i försäljningssyfte.

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen 

SWEA Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:      

advertising@swea.org.

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hem-

sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.
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Att vara Swea innebär fl er förmåner än vår världsvida 

vänskap och vårt fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att de 

medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs

medlemmar ska vara till glädje för många av er.

Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i 

kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på 

olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:

advertising@swea.org 

Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org

Som medlem i SWEA kan du alltid 

spara ytterligare 15% utöver Avis 

boka-tidigt- och weekendpriser när du 

hyr bil i Sverige, Norge och Danmark.

Uppge AWD nr. S521801 vid bokning på telefon eller via Avis 

webbsida för SWEA Internationals medlemsförmån. Vanliga 

bokning-och hyresvillkor gäller.

Mera information hittar du här: 

avis.se/hyrbilserbjudanden/partners/swea

SWEA medlemmar 

får  50% rabatt på den 

digitala tidningen som 

kostar USD 32 per år (10 nummer). Den tryckta tidningen 

kostar USD 45 per år i USA/Kanada och USD 115 i resten 

av världen. 

www.swedishpress.com

ERBJUDER NY APP FÖR SVENSKA BARNBÖCKER

Nya appen för obegränsad läsning av barnböcker i

surfplattan för åldrarna 0-12 år (funkar som Netfl ix fast

för barnböcker, enkelt uttryckt). I appen hittar ni tonvis

med svenska barnböcker från i stort sett alla svenska

förlag. Vi fyller på löpande på med nya böcker.

Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en

prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första

månadens prenumerationsavgift (49 sek). För

återbetalning mejlar man bara till swea@kidsread.

se, så ordnar vi det. Därutöver så har ju alla 14 dagars

kostnadsfri prova-på-period. 

Här kan ni läsa mer: www.kidsread.se.

VERKAR FÖR EN MER GLÄDJEFYLLD OCH SOCIAL VARDAG 

FÖR VÅRA ÄLDRE

Seniorglädjes tjänst utgår från seniorens intressen och 

värderingar och tillsammans fyller vi seniorens vardag med 

aktiviteter och social samvaro. 

Deras pris ligger på 599kr/timme inkl. moms. Seniorglädje 

erbjuder SWEAs medlemmar en rabatt på 20%.

Seniorglädjes tjänst är en så kallad rut-tjänst vilket gör att en 

del av kostnaden är subventionerad av svenska staten om den 

som fakturan är skriven på har inkomst i Sverige. I detta pris 

ingår en seniorvän som är särskilt matchad till ens förälder 

utifrån förälderns intressen och önskemål. Det är alltid samma 

person som kommer hem till ens mamma eller pappa. Senior-

glädjes webbplats: www.seniorgladje.se

Hos Nextory kan du läsa och lyssna på tusentals e-böcker 

och ljudböcker. Du kan läsa när du vill, var du vill och du 

har alla böcker direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. Ta 

med boken till stranden, eller varför inte till sommarstugan? 

Bara fantasin sätter gränsen. Ange koden SWEA30 vid 

registrering. www.nextory.se/kampanj/swea

Med koden SWEA2018 får Sweor 15% på alla broderikit,  

både egendesignade och färdigdesignade.

Genom att förena handarbetstradition med modern teknik 

vill The Folklore Company få fl er att börja brodera. På 

folklorecompany.com designar du snabbt och enkelt ditt 

personliga broderimönster, som du sedan väljer att få som 

en PDF, DIY-kit eller färdigbroderad. Mer inspiration fi nner du 

på instagram.com/folklorecompany och 

folklorecompany.com/inspiration

Rabatt för SWEA-medlemmar med familj och vänner.

Följ instruktionerna i manualen och få 8% rabatt på samtliga 

Nordic Choice Hotels i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Baltikum.

Nordic Choice Hotel bokningsmanual (på engelska): 

swea.org/documents/annons/nordic-choice-bokningsmanual-a4.pdf

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 

OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM

Tetra Laval

Sofi a Distans

Swedish Delight B & B

Christina Eckerborn

WEBB-ANNONSÖRER

Sigtunaskolan

Sofi a Distans

Camilla Thulin Design

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

The Heimbold Foundation

Svenskt Näringsliv

Swedish Press

SVIV, Svenskar i Världen

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU

Utrikesdepartementet

Svenska institutet

VisitSweden

Business Sweden

SCA – Swedish Council of America

Swenson Swedish Immigration Research Center

MEDLEMSFÖRMÅNER

S
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SWEDISH PRESS

KIDSREAD AB

SENIORGLÄDJE AB

NEXTORY LJUD & E-BÖCKER

THE FOLKLORE COMPANY 

NORDIC CHOICE HOTELS
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Å
terigen slås jag av den mångfald av kvinnor vi är inom 

SWEA! Vilken samling av fantastiska personligheter 

vi är på många plan. Så många olika egenskaper och 

kunskaper vi besitter. Detta framkommer väldigt tydligt 

genom de förslag och bidrag som ni skickar in för att ta med 

i SWEA Forum. Jag blir så glad och tacksam när ni hänger 

på och skickar in era bidrag. Det är ju då vi tillsammans kan 

skapa vår medlemstidning Forum.

Tidningens planering pågår så gott som ständigt. Så fort 

sommarsemestern eller julledigheten är över, sätter jag igång 

mitt planeringsarbete inför kommande nummer. Det är inte 

alltid vi får plats med allt, vilket oftast beror på att bidrag 

kommit alldeles för nära inpå manusstopp-datum eller även 

för sent. Ibland kan vi slira lite på detta, förstås. Men om det 

inte går, så är det bra att kunna ha ett litet lager av material 

till framtida nummer. Så fortsätt komma med förslag och 

idéer till tidningen!

När dessa rader skrivs sitter jag i bostaden i ett +30 C 

gradigt Jakarta. Regnperioden har så gott som avtagit och 

det är på både gott och ont, men det kan ändå komma en 

och annan skur. Regnet gör att luften blir lite fräschare. 

Tyvärr innebär den torra perioden mer luftföroreningar i 

denna trafi ktäta stad. Erkänner att jag längtar till sommar-

månaderna i Sverige och efter frisk och ren luft. 

Med raderna ovan kommer jag osökt in på den person som 

fi ck SWEAs hedersutnämnande detta år – vår nominering av 

Årets Svenska Kvinna 2019 – Greta Thunberg, en ung, svensk 

aktivist i klimatfrågan.  Ni kan läsa om henne här och säkert 

har ni också läst om henne i många andra sammanhang. 

Kerstin Dahl, redaktör

Till sist...

Mindre kända, men nog så läsvärda, är intervjuerna med 

våra stipendiater; cellisten Daniel Thorell som fi ck Sigrid 

Paskells Stipendium inom Scenkonsterna, årets litteraturstipen-

diat, Maria Hansson-de Laage de Meux och Somita Sabeti som 

är årets mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium 

för studier av interkulturella relationer.

Visst behöver man en uppfräschning ibland? Gör-om-

dig reportaget om våra SWEA-vänner i Portugal var riktigt 

inspirerande! Roligt också att få veta hur fortsättningen blev 

för en av de ensamma mammorna – Linn i Dubai, samt så 

glädjande att se att SWEAs kungsgran i Panmunjom i Korea 

har trotsat väder och vind och stolt står kvar. Ett viktigt tema 

i detta nummer är också SWEA BUS. Ett enormt arbete 

läggs ned av våra pedagogiska eldsjälar runt om i världen 

och det är extra roligt att vi kan presentera vår första BUSa 

Viktoria Johansson. Detta och mycket mer har ni kunnat 

läsa om i detta nummer.  

Hoppas ni gillar innehållet i Forum. Det är ju tack vare er 

alla därute som vi tillsammans skapar vår medlemstidning. 

Nu ser många av oss fram emot lite ledighet under de 

svenska sommarmånaderna och en del av er, precis som jag 

själv, kommer att tillbringa dem i det fagra sommar-Sverige. 

Hoppas också att jag får träff a några av er på Sverige-middagen 

i vår vackra huvudstad Stockholm under dagarna 8 - 10 augusti!

Med önskan om en trivsam och skön sommar – var ni än 

befi nner er! 




